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5.

Txosten honetan, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eskariz, Urola Kostan
garatu dugun parte hartzeko
prozesuak eman duena jaso dugu.
Prozesuaren helburua egungo
autobus-zerbitzua hobetzeko eta
zerbitzuaren erabilera handiagotzeko,
herritarren benetako beharrak eta
nahiak jasotzea izan da.
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Gipuzkoako Foru Aldundiaren legegintzaldi honetako erronka garrantzitsuenetako bat da lurraldean
garraio publikoko sistema hobetzea, geroz eta gipuzkoar gehiagok garraio publikoaren aldeko hautua
egin dezaten.
Momentu honetan Aldundiaren eskumenekoak diren herriarteko autobus bidezko garraio publikoko
zerbitzuen kontratuak luzatuta daude, Ekialdebusen kontratua salbu. Horiek egunean jartzeko,
datorren ikasturtean, Gipuzkoako hego-mendebaldeko emakida administratiboak berritu behar ditu
Aldundiak, eta une hori baliatu nahi izan du herritarren benetako beharrak entzun eta horien
araberako zerbitzuak eskaintzeko. Izan ere, orain arte teknikarien eta politikarien irizpideen arabera
ezarri izan dira autobus-zerbitzuetarako kontratazio-irizpideak; oraingoan, ordea, egungo erabiltzaile
eta erabiltzaile potentzialengana jo nahi izan du, horien interesen eta beharren araberako zerbitzuak
proposatzeko.
Parte hartzeko prozesuak lau eskualdetan garatu dira. Dena den, aipatu beharrekoa da ez direla
eskualde naturalak, egungo garraio publikoaren antolamendutik bereizi diren eskualde edo eremu
geografikoak baizik. Lau eskualde edo eremu geografikoak ondokoak dira:
•

Goierrialdea: Goierri eta Urola Garaia (22 udalerri).

•

Urola-Debabarrena: Urola Kosta eta Debabarrena (17 udalerri).

•

Debagoiena (8 udalerri).

•

Buruntzaldea: Buruntzaldea eta Tolosaldea Donostialdearekin lotzen duten zerbitzuak (9
udalerri).

Guztira, beraz, 56 herritan gauzatu da parte hartzeko prozesuaren lehen fasea. Izan ere, prozesu honek
bi fase izango ditu. Lehena 2013ko udazkenean, egungo zerbitzuaren balorazioa egiteko herritarrekin,
eta identifikatutako gabeziak gainditzeko herritarren proposamenak nahiz ekarpenak jasotzeko. Horiek
kontuan hartuta idatziko da garraio-zerbitzu berrien aurreproiektua. Bigarren fasea, berriz, 2014ko
udaberrian izango da, prestatutako aurreproiektua herritarrekin kontrastatzeko. Behin betiko proiektua
2014ko ekainerako egotea aurreikusten da, eta 2014ko urte amaierarako zerbitzu berriak martxan
jartzea.
Txosten honetan 2013ko udazkenean Urola Kosta eskualdean garatu dugun prozesuaren ingurukoak
jaso ditugu. elhuyar Aholkularitzak Debabarrena eta Urola Kostako prozesuak bideratu ditu, baina
horietan jasotakoak bi txostenetan biltzea erabaki du, bi eskualdeetako errealitatea, egiturak eta
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zerbitzuak desberdinak direlako, eta aurreproiektuak landu ahal izateko eskualdekako bereizketa hori
garrantzitsua iruditu zaigulako.
Prozesua Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun eta Garraio Publikoko zuzendaritzaren eta
Herritarren Partaidetzarako zuzendaritzaren ardurapean garatu da, eta bidelagun izan ditugu gainerako
eskualdeetan jardun duten aholkularitzak ere: Aztiker, Mirua21 eta Nola. Halaber, prozesua garatu ahal
izateko ezinbestekoa izan da Udalekin eta eskualde bakoitzeko eragileekin elkarlanean jardutea.
Amaitzeko, gure eskerrona adierazi nahi diegu eskaini diren bide desberdinetatik parte hartu duten
herritar guztiei; saioetara hurreratu direnei, galdetegia paperean nahiz webgune bidez bete dutenei eta
autobusetan nahiz geltokietan gure galderei erantzun dieten guztiei.
	
  

Prozesuaren helburuak
Hona hemen prozesu honen bitartez lortu nahi izan ditugun helburuak:

Helburu orokorra
Urola Kosta eskualdeko autobus-zerbitzuak hobetzea, bertako herritarren partaidetzarekin. Gisa
honetara, epe ertainera autobus-zerbitzuen erabiltzaile-kopurua handitu nahi da, lurraldean dagoen
mugikortasun arazoari irtenbidea emateko eta ingurumenari begira errespetuzkoagoak diren praktikak
hedatzeko.

Helburu zehatzak
•

Herritar eta teknikarien arteko elkarlana sustatzea.

•

Herritarren benetako beharren eta nahien araberako garraio-plan berriak idaztea.

Zeharkako helburuak
•

Gipuzkoarron parte hartzeko kultura, ikuspegia eta ezagutza indartzea.

•

Kolektibo gutxituek (batez ere, emakumeek) bizitza publikoan parte hartzea sustatzea,
partaidetza orekatua bermatuz, eta prozesua kolektibo horiek ahalduntzeko tresna moduan
baliatuz.
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Prozesuaren deskribapena
Sarreran esan bezala, parte hartzeko prozesuak 2013ko udazkenetik 2014ko udaberrira bitartean
iraungo du, eta bi fase nagusi izango ditu: lehena, gaur egun herritarrek garraio-zerbitzuaz duten iritzia
jasotzeko eta hori hobetzeko ekarpenak eta proposamenak jasotzeko; bigarrena, berriz, emakida
berriaren aurreproiektu teknikoa kontrastatzeko, herritarrek lehen fasean egindako proposamenei
erantzunak emanez eta erantzunaren zergatiak azalduz.
Hona hemen grafikoki adierazita prozesuaren eskema orokorra:

Aurrelanak

Aurrelanak:

- Koordinazioa
- Datu-bilketa
- Prestaketa
- Komunikazioa

2013ko iraila

1. fasea

Idazketa teknikoa

Saioak
herrietan

2. fasea

Saioak herrietan
Idazketa teknikoa

Galdetegia
bideratu

Ekarpenak jaso

Autobusegunak

Ekarpenak
kontrastatu

2013ko urria/azaroa

Prozesuaren
amaiera

2013ko azaroa2014ko otsaila

2014ko martxoa/apirila

Txostena
idatzi

2014ko maiatza

Prozesuaren deskribapena
Txosten honetan, parte hartzeko prozesuaren lehen fasean egindakoak deskribatuko ditugu.

1. Antolaketa-lanak
1.1.

Talde Eragilea

Talde Eragilea izan da egitasmo hau antolatzeko, kudeatzeko eta segimendua egiteko arduraduna,
baita egitasmoa garatzeko beharrezkoak diren bitartekoak jartzekoa ere. Taldea honako kide hauek
osatu dugu:
•

Arantza Ruiz de Larrinaga: Gipuzkoako Foru Aldundiko Herritarren Partaidetzako zuzendaria

•

Unai Erroitzenea: Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko
zuzendaria

•

Aitziber Iartza: Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun eta Bide Azpiegiturako komunikazio
arduraduna

•

Arantzazu Loidi eta Olatz Estensoro: Nolako teknikariak

•

Arkaitz Martinez de Albeniz eta Urtzi Ugalde: Aztikerreko teknikariak

•

Itziar Eizagirre: Miruako teknikaria

•

Jon Abril eta Oihana Garcia: Elhuyarko teknikariak

Lehen fase honetan Talde Eragileak 6 bilera egin ditu:
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BILERA-MOTA

BILERA-EGUNA

Talde Eragilearen 1.

Uztailaren 24a

bilera

Talde Eragilearen 2.

Irailaren 11

bilera

EGINDAKOAK

•

Prozesua adostu.

•

Udalekiko harremanak antolatu.

•

Komunikazio-euskarriak zehaztu.

•

Informazioa eta datu-bilketa antolatu.

•

Komunikazio-plana landu.

•

Informazio-bilketari segimendua egin.

•

Eskualdeetako prozesuak antolatu: Udalekiko
eta eragileekiko harremanak, egutegiproposamenak…

•

Landu beharreko gaiak identifikatu.

•

Talde Teknikoaren parte-hartzea prozesuan
zehaztu.

Talde Eragilearen 3.

Irailaren 26a

12.

•

bilera

Prozesuan genero ikuspegia txertatzeko
irizpideak landu.

•

Komunikazio-planaren segimendua egin:
diptikoak, postontziak, webgunea, sare
sozialak, hedabideak…

•

Eskualdeetako prozesuen segimendua egin:

Prozesuaren deskribapena
BILERA-MOTA

BILERA-EGUNA

EGINDAKOAK
egindako harremanak, bilera eta autobusegunen egutegiak, gazteen dinamika…

Talde Eragilearen 4.

Urriaren 17a

•

Txostenaren aurkibidea landu.

•

Komunikazio-planaren segimendua egin:

bilera

diptikoak, postontziak, webgunea, sare
sozialak, hedabideak…
•

Eskualdeetako prozesuen segimendua egin:
bilerak, autobus-eguna, gazteen dinamika…

Talde Eragilearen 5.

Azaroaren 7a

bilera

•

Hurrengo urratsak

•

Txostenaren aurkibidea landu

•

On-line galdetegiko datuak nola jaso adostu

•

Komunikazio-planaren segimendua egin.

•

Eskualdeetako prozesuen segimendua egin:
bilerak, autobus-eguna, gazteen dinamika…

Talde Eragilearen 6.
bilera

Abenduaren 16a

•

Txostenaren aurkibidea adostu.

•

Talde teknikoarekiko koordinazioa zehaztu.

•

Eskualdeetako emaitzen berri eman.

•

Prozesua baloratu.
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1.2.

Talde teknikoarekin harremana

Talde Eragileaz gain, lehen fase honetan harremana izan dugu Gipuzkoako Foru Aldundiko
Mugikortasuneko eta Garraioetako zerbitzuburuarekin eta teknikariekin, baita aurreproiektua landuko
duen enpresako teknikariekin ere.
Bi bilera egin ditugu. Lehena Gipuzkoako Foru Aldundiko zerbitzuburuarekin, Urola Kostako
errealitatearen berri emateko eta Aldundiak esku artean duen informazioa ezagutzeko. Bilera hori
prozesuaren hasieran egin genuen, irailaren 5ean. Horrez gain, telefonoz nahiz emailez harremana izan
dugu prozesuan zehar.
Bigarrena, berriz, LKSko aholkulariekin egin dugu, orain arte egindakoa azaltzeko eta txostenaren
nondik-norakoak adosteko. Bilera hori azaroaren 6an izan da.

1.3.

Udalekin elkarlana

Parte-hartzeko prozesua antolatzeko ezinbestekoa izan dugu eskualdeko Udalen lankidetza. Udalez
gain, mankomunitateekin eta garapen agentziekin harremana egin dugu, baina Udalekin lan egin da, ia
erabat. Prozesuan zehar saioak antolatzeko eta segimendua egiteko harreman iraunkorra izan dugu.
Azkoitiko kasuan, Udalak berak herrian jarri nahi duen autobus-zerbitzuarekin denboran bat etorri
denez, bi prozesuak partekatzea erabaki da.
BILERA-MOTA

BILERA-EGUNA

Udal ordezkariekin

Irailaren 18a, Zumaian

EGINDAKOAK

•

1. bilera

Prozesua aurkeztea: helburuak, egutegia,
dinamika, epeak…

•

Herritarrekin batzarrak; egutegia eta bilera
egiteko tokiak adostea.

•

Eskualdean garraioari buruz egindako
lanaren berri jasotzea.

•

Komunikazio-lanak bideratzea.

•

Herrietako lehentasunezko erabiltzaileak
identifikatu.

•

Galdera-erantzunak.
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15.

Bilera horretan, Udal bakoitzari fitxa bat betetzeko eskatu genion, oinarrizko informazioa jasotzeko eta
komunikazio-lanak bideratzeko. Dena dela, prozesuan zehar etengabeko harremana izan dugu
Udalekin. Hona hemen erakunde bakoitzean proiektuaren ardura izan duen solaskidearen datuak:

ERAKUNDE

IZEN-ABIZENAK

KARGUA

Aiako Udala

Igor Iturain

Alkatea

943131144

alkatea@aiako.com

Aizarnazabal

Alvaro Villar

Alkatea

943897053

avillarfernandez@gmail.com

Esther Lizarralde

Zinegotzia

943857176

Amaia Argarate

Ingurumen

943857172

A

go Udala

Azkoitiko
Udala

teknikaria

Azpeitiko
Udala

Eneko Etxeberria

Alkatea

Izaskun Zeziaga

Ingurumen

943157200

ingurumena@azkoitia.net

eetxeberria@azpeitia.net
agenda21@azpeitia.net

teknikaria

Beizamako

estherlizar@azkoitia.net

Gorka Marcos

Zinegotzia

661248362

Errezilgo

Maria Jesus

Alkatea

943812989

Udala

Salsamendi

Udala

606182143

gmarcos@vicomtech.org

maixux1@hotmail.com

Prozesuaren deskribapena
Getariako

Nika Lertxundi

Alkatea

Udala

Orioko Udala

943896024
688842060

Beñat Solabarrieta

Alkatea

943830346
616375944

16.

nika@getaria.org

alkatetza@oriokoudala.com

Urola
Kostako
mankomuni-

Amaia Guruzeta

Lehendakaria

Mikel Goenaga

Zinegotzia

Ruben Alberdi

Alkateordea

Iñaki Arrizabalaga

Alkatea

943865025

Maitane Agirre

Zinegotzia

690320853

lehendakaria@urolakosta.org

tatea

Zarauzko
Udala

Zestoako
udala

Zumaiako
Udala

943005110

943147010
635753949

m-goenaga@zarautz.org

alkatetza@zestoa.net

maitaneagirre@h0tmail.com

Aldundiaren aurreikuspenetan zegoen Bidegoiango Udala ere prozesu honetan sartzea. Eurekin
harremanetan jarri ondotik, iaz Tolosaldeko autobus-zerbitzua hobetzeko horrelako prozesu batean
parte hartu zutela eta, iritzi zioten ez zela beharrezkoa berriz ere antzeko prozesurik garatzea.
Aldundiarekin kontrastatu ondoren, erabaki zen Bidegoian prozesutik kanpo uztea.
Parte hartzeko prozesuak iraun duen bitartean, Udalei aukera eman diegu euren ekarpenak bidaltzeko.
Horretarako fitxa bat bidali diegu gida moduan.

Prozesuaren deskribapena
1.4.

Berdintasun teknikariekin harremana

Autobus-zerbitzuen erabiltzaile ohikoenak emakumezkoak dira. Egitate horrek lotura zuzena du
egungo gizarte-antolaketarekin eta antolaketa horretan emakumezkoek eta gizonezkoek duten
posizionamenduarekin eta jokatzen dituzten rolekin. Hori dela eta, emakumezkoak garraio
publikoarekiko menpekotasun handiagoa dute, eta garraioaren antolaketak modu zuzenagoan
eragiten die.
Horrela, prozesu honetan garrantzia berezia eman nahi izan diogu emakumeen beharrak, interesak,
bizipenak eta esperientziak jasotzeari, garraio-zerbitzu berriak horietara egokitzeko. Bestetik,
emakumeei hitza eman nahi izan diegu, espazio publikora atera eta euren beharrak gizarteratzea
sustatu dugu eta, beraz, emakumeen jabekuntzan eta partaidetzan aurrera egitea. Azkenik, bisibilizatu
egin nahi izan dugu garraio-publikoaren erabiltzailea emakumezkoa dela, horrek genero-rolen
inguruko hausnarketa bideratuko duelakoan.
Berdintasun teknikariak izan dira emakumeengana iristeko erabili dugun bide zuzenena, eurak baitira
tokian tokiko errealitatea ezagutzen dutenak. Euren ikuspegia jaso dugu, eta herrietako emakume
talde, jabekuntza-eskola eta gainerako egituren berri eman digute, baita eurekin harremanetan
jartzeko bideak ere. Hona hemen egindako harremanak:
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ERAKUNDEA

IZEN-ABIZENAK

Azkoitiko Udala

Lorea Aizpurua

943857174

lorea@azkoitia.net
gizar@azkoitia.net

Azpeitiko Udala

Edurne Aranbarri

943157928

earanbarri@azpeitia.net
parekidetasuna@azpeitia.net

Zarauzko Udala

Edurne Urbieta

943005117

berdintasuna@zarautz.org

Zumaiako Udala

Karmele Gomez

943861056

berdintasuna@zumaiakoudala.net

Oro har, eskualdean emakume talde edo egituraketa handiegirik ez dago, eta teknikariek informazioa
bideratu egin dute, batez ere. Azkoitin emakumeen mahaia osatzeko lantalde bat ari da, eta bertan
parte hartzen ari diren bi emakume horien ordezkari joan ziren bilerara, gaia lantzeko asmoz.

1.5.

Autobus konpainiekin harremana

Urola Kostan zerbitzua ematen duten bi enpresekin harremanetan jarri gara: Euskotren eta La
Guipuzcoana.

18.
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2. Komunikazioa
Gipuzkoako Foru Aldundiak herri arteko autobus zerbitzua hobetzeko parte hartze prozesua egitea
erabaki zuenean, proiektua aztertu zen eta argi ikusi zen herritarrei ezagutarazteko funtsezkoa zela
mezu bateratu bat eta euskarri berak erabiltzea. Lau eremu ezberdinetan egin beharreko ekimena izan
arren, eta parte hartze prozesua aholkularitza ezberdinek gidatu behar zuten arren, argi zegoen
elementu bateratuak behar zituela eta proiektuari osotasuna eman behar zitzaiola.

Lelo eta irudi bateratua
Lehenengo urratsa lelo eta irudi bateratua sortzea izan zen. Hori osatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiak
parte hartzearen inguruan jada sortua zuena aztertu zen eta ikusi zen funtsezkoa zela harekin lotura
izatea, haren bilakaera izatea. Gipuzkoako Foru Aldundiak Herritarrekin leloa eta logoa erabiltzen du,
Hau da oinarrizko logoa:
Honen bilakaera gisa, erabaki zen autobus zerbitzua hobetzeko prozesuari Herritarrekin martxan / En
marcha leloa ezartzea, herritarrak eta mugimendua elkartzen dituelako, eta irudi gisa autobusak
txertatu zitzaizkion. Horrez gain, Gipuzkoa Berria marka ere gehitu zitzaion, erakundearen eredu
berriarekin bat datorren kanpaina delako.

Hauxe izan da kanpaina honetan erabili dugun irudia:
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Lelo eta logotipoa kanpo eta barne komunikazio guztietan erabiltzea erabaki zen eta horretarako
kanpainan zehar erabili beharreko tresnekin txantiloiak egin ziren ohiko programatarako (word, power
point, open ofice…)

Euskarriak

20.
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Behin irudia eta logoa zehaztuta, kanpaina osorako beharrezko euskarriak diseinatzeari ekin zion
Aldundiak, eta horietako batzuk parte-hartzeko tresnak izan dira eta beste batzuk prozesua bera eta
parte hartze bideak ezagutarazteko.

Webgunea: www.garraioahobetzen.net webgunea martxan jarri zen urriaren 4ean. Webgunearen
helburua prozesuari buruzko informazioa ematea izan da, baina batez ere, parte hartzeko tresna da.
Parte-hartze hori gauzatzeko webgunearen bidez ekarpenak egiteko aukera eman zaie erabiltzaileei,
galdetegia Internet bidez betez. Webgune honek hilabetean 8.000 bisitari ezberdin izan ditu, bisitari
horien %75ak lehen orriaz gain besteren bat ere bisitatu du eta webgune bidez ia 500 galdetegi jaso
dira.

E-mail marketin ekintza: Webgunearekin lotuta, e-mail marketin ekintza bat ere egin da. Gipuzkoako
Garraio Agintaritzarekin elkarlanean, Mugi-Lurraldebus txartela duten 56 herri horietako erabiltzaileei
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(e-posta emana zuten erabiltzaileei) e-posta bidez mezua bidali zitzaien prozesuan parte har zezaten,
webguneko galdetegiarekin lotura eginez. Urriaren 16an eta 17an egindako ekintzak eragin nabarmena
izan zuen webguneko sarreretan, google analitics bidez ikus daitekeenez. Guztira, 20.000 laguni bidali
zitzaien e-posta.

Sare sozialak: Internetekin jarraituz, sare sozialetan ere izan du lekua autobus zerbitzua hobetzeko
prozesuak, twitter eta facebook kontuak izan baititugu. Hala ere, sare sozialei ez diegu, inondik inora
behar adinako etekina atera eta hurrengo faseetarako erronka izango da.
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Diptikoak. Herritarrei prozesuaren berri emateko eta parte hartzea bultzatzeko eremu edo eskualde
bakoitzerako diptiko bana kaleratu zen. Diptiko horietan prozesuari buruzko oinarrizko informazioa
zegoen eta baita galdetegia bera ere, herritarrek galdetegia bete eta parte har zezaten. Diptiko horiek
56 herri horietako postontzi guztietan banatu ziren, kasu batzuetan Gupost enpresaren bidez eta beste
batzuetan udalak jarritako bitartekoekin. Horrelako banaketetan beti gertatzen den eran, arazoak izan
dira, baina, oro har, banaketa txukuna izan da. 180.000 diptiko inprimatu eta banatu ziren.
Hona hemen diptiko horietako baten azala:
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Postontziak. Aipatutako diptiko horiek era errazean Aldundira helarazi ahal izateko, diptiko horietan
posta helbidea ageri zen, baina horrez gain, herrietako hainbat udal eraikinetan eta eremu horietako
autobusetan postontziak jarri dira, herritarrek ekarpenak bertan utz zitzaten. Batez ere autobusetan
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jarritako postontzietan herritarren ekarpen dezente jaso dira. 200 postontzi egin ziren, eta batzuk
beste fase batzuetan erabilgarri izango dira.
Hona hemen postontzietako bat:

TFT pantailak: Erabiltzaileei prozesuaren berri emateko, autobus geltokietako pantailetan soinurik
gabeko 30 segundoko bideoa eman da, eta bideo hori bera, ahotsarekin moldatuta, erabili da Hamaika
Telebistarako eta hainbat tokiko telebistarako (GITB, 28 kanala eta Erlo) spot gisa.
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Kartelak. Autobusekin eta leku publikoekin jarraituz, herrietako bileren berri emateko autobus
geltokietan eta leku publiko esanguratsuetan kartelak jarri ziren, herritarrek bileren berri izan zezaten,
zuzeneko parte hartzea prozesu honen oinarri garrantzitsuetako bat izan baita. Guztira, 1.200 kartel
inprimatu ziren, eta batzuk Gupostek jarri zituen eta beste batzuk udalen bidez.

26.

Prozesuaren deskribapena

27.

Prozesuaren deskribapena
Deialdia atarietan. Bileretako parte-hartzea bultzatzeko herri askotako atarietan deialdia jarri zen,
bilera zein egunetan eta zein ordutan izango zen jakinaraziz.
Publizitatea prentsa idatzian. Iragarkiak atera dira prentsa idatzian, bai prentsa orokorrean (Berrian,
Garan eta DVn), eta baita tokiko hedabideetan (Tokikomen barruan dauden idatzizko euskarazko ia
aldizkari guztietan). Publizitatea bi hizkuntzetan egin da.
Publizitatea irratietan. Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Ser eta Info 7 irratietan soinu deiak edo kuñak
sartu dira, elebitan, herritarrei parte hartzeko deia eginez.
Publizitatea webguneetan. Hedabide orokor batzuen webguneetan, tokiko hedabide batzuen
webguneetan eta udal askoren webguneetan bannerrak jarrita egon dira hilabetez.

Prentsaurrekoak. Hedabideetan oihartzuna lortzeko hainbat prentsaurreko ere eman dira.
•

Uztailaren 3an, lehenengo aldiz proiektuaren berri emateko prentsaurrekoa eskaini zuten
Larraitz Ugartek, Unai Erroitzeneak eta Arantza Ruiz de Larrinagak:
http://www.gipuzkoaberri.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/eu/847/gipuzko
ako-garraio-publiko-zerbitzua-hobetzeko-parte-hartze-prozesuak-egingo-ditu-aldundiak-57herritan

•

Urriaren 3an prozesua hastear zela jakinarazteko prentsaurrekoa eskaini zuten Larraitz Ugarte
diputatuak, Unai Erroitzenea Mugikortasun zuzendariak eta Arantza Ruiz de Larrinaga
Herritarren partaidetza zuzendariaz gain, Ainhoa Ugalde Irurako alkateak, Ana Karrere
Andoaingo alkateak, Maider Zubikarai Debako alkateak, Ruben Alberdi Zestoako jarduneko
alkateak, Koldo Agirre Beasaingo alkateak eta Inazio Azkarragaurizar Arrasateko alkateak, 56
herrietako ordezkari gisa.
http://www.gipuzkoaberri.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/eu/992/aldundi
ak-autobus-zerbitzua-hobetzeko-prozesuan-parte-hartzeko-deia-egin-die-56-herritakobiztanleei
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•

Azaroaren 22an balantzea egiteko prentsaurrekoa eskaini zuten Larraitz Ugartek, Unai
Erroitzeneak eta Arantza Ruiz de Larrinagak:
http://www.gipuzkoaberri.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/eu/1115/autobu
s-zerbitzua-hobetzeko-prozesuaren-lehenengo-fasean-3300-ekarpenetik-gora-jaso-ditugipuzkoako-aldundiak
Prentsaurreko horretan, gainera, prozesuaren lehenengo fasearen balantze gisa eginiko
bideoa ere eskaini zen eta ikusgai dago webgunean.

Erreportajeak eta elkarrizketak. Hedabideetan oihartzuna lortze aldera, lanketa berezia egin da
hedabideetan. Idatzizko medioei dagokionez, erreportajeak edo artikulu luzeak kaleratu dituzte
Gipuzkoako Hitzan, Garan, hainbat tokiko hedabideetan. Irratien kasuan, erreportaje edo elkarrizketak
egin dituzte SER irrati katean, Euskadi Irratian eta abar. Telebistetan, berriz, Hamaika Telebistan,
Goiena Telebistan, Goierri Telebistean eta 28 kanalean egin dituzte erreportajeak. ETBn Larraitz
Ugarteri elkarrizketa egin zioten urriaren 30ean ETB 1-eko Egunon Euskadi saioan eta ETB-2ko Euskadi
Hoy saioan, eta bietan prozesuari buruzko azalpenak eman zituen.
Zozketa. Parte-hartzea bultzatzeko galdetegia bete edo bileretan parte hartu duten herritar guztien
artean Mugi/Lurraldebus txartelak kargatzeko 20 euroko bonoak zotz egin ditu Aldundiak. Guztira 100
bono zotz egin ditu Aldundiak, parte hartzea bultzatzeko eta parte hartu duten guztiei ekarpena egin
izana eskertzeko.
Eskerrak emateko mezua. Prozesuan parte hartu eta haiekin harremanetan jartzeko bidea eman
diguten herritarrei mezua bidaliko zaie, eskerrak ematen eta prozesuaren hurrengo faseak azaltzen.
** Hedabideetan prozesuak izan duen oihartzunaren inguruko informazio aparteko eranskin
batean jasoko da.
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3. Landa-lana: bilerak, autobus-egunak, galdetegiak eta
bestelako ekapenak
Hiru izan dira herritarren beharrak, iritziak eta aurrera begirako proposamenak jasotzeko erabilitako
bideak: bilerak, autobus-egunak eta galdetegiak.

3.1. Bilerak
Guztira 11 bilera egin ditugu Urola Kostan, guztiak orokorrak. Hona hemen bileren egutegia:

HERRIA

EGUNA

ORDUA

TOKIA

Aia

Azaroak 5

19:00

Kultur etxea

Aizarnazabal

Azaroak 5

17:30

Kultur Etxea

Azkoitia

Urriak 29

18:30

Elkargunean

Azpeitia

Urriak 28

18:30

Udaletxea

Beizama

Urriak 18

18:30

Udaletxea

Errezil

Urriak 28

19:00

Udaletxea

Getaria

Urriak 22

18:30

Alhondiga
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Orio

Urriak 16

19:00

Kultur etxea

Zarautz

Urriak 17

19:00

Etxezabala

Zestoa

Urriak 23

19:00

Udaletxeaº

Zumaia

Urriak 15

18:30

Alhondegia kultur etxea

Herri bakoitzean bilera orokor bat egin dugu, herritar gutziei irekia.
Bileren iraupena ordu eta erdi edo bi ordukoa izan da, eta hona hemen gai-zerrenda:
•

Sarrera: ongi-etorria, erregistroa, hizkuntzaren tratamendua, argazkiak...

•

Mugikortasun-ohiturak identifikatu

•

Prozesua aurkeztu

•

Egungo zerbitzuak aurkeztu (lineak eta geltokiak)

•

Egungo egoera aztertu eta hobetzeko proposamenak jaso (talde txikitan)

•

Landutakoa gizarteratu

•

Saioa baloratu

•

Hurrengo urratsak gogora ekarri

3.2. Autobus-egunak
Autobus-egunak bi modu desberdinetan gauzatu ditugu:
1) Geltokietan autobusaren zain dagoen edo autobusetik jaisten den jendeari galdetuz.
2) Autobusera igo eta bertan doan jendeari galdetuz.
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Hona hemen autobus-egunetan egindako ibilbideak:

LINEA

IBILBIDEA

EGUNA

ORDUA

Zumaia-Donostia

Orio-Zumaia

Azaroak 14

8:30

Zumaia-Donostia

Zumaia-Orio

Azaroak 14

9:30

Azkoitia-Donostia

Zestoa-Azkoitia

Azaroak 14

10:45

Azkoitia-Donostia

Azkoitia-Zestoa

Azaroak 14

11:55

3.3. Galdetegiak
Prozesu honetan ahalik eta herritar gehienei parte hartzeko aukera emateko galdetegi bat sortu dugu,
eta hori paperean nahiz on-line betetzeko aukera eman diegu herritarrei. Asko izan dira bide hori
hautatu duten herritarrak, eta gainera aukera desberdinak erabili dituzte galdetegia bete eta
helarazteko: webgunea, herrietako postontziak, autobusetako postontziak, GFAra posta arruntez bidali,
galdetegiak saioetara ekarri...

3.4. Bestelako ekarpenak
Parte hartzeko bide nagusiak hiru izan badira ere, zenbait herritarrek euren ekarpenak e-mailez bidali
dituzte. Udal batzuek ere euren ekarpenak helarazi dituzte. Guztiak jaso ditugu txosten honetan.
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4. Ustiaketa
Behin informazioa bildu ondoren, hurrengo urratsa informazioa ustiatzea izan da, eta hori txostenean
jasotzea. Horretarako honako iturriak erabili ditugu:
•

Herrietako bilera orokorretako aktak

•

On-line jasotako galdetegiak

•

Herri nahiz autobusetako postontzietan eta saioetan zuzenean jasotako galdetegiak

•

Autobus-egunetan egindako galdetegiak

•

Emailez jasotako ekarpenak

•

Udalek bidalitako txostenak

Saioetako informazioa aktetan jaso dugu eta galdetegiak excellen bidez kuadeatu ditugu. Saioetan
informazio kualitatiboa jaso dugu eta galdetegiaren bidez, berriz, informazio kuantitatibo nahiz
kualitatiboa. Informazio hori bi atal nagusitan banatu dugu: herrika (txosten honetako 5. atala) eta
lineaka (txosten honetako 6. atala).
5. atalean, herri bakoitzaren inguruko informazioa eta herri bakoitzean jasotakoa bildu dugu. Hasieran
herritarren mugikortasun-ohiturak zeintzuk diren laburbildu dugu grafiko bidez, eta ondoren bakoitzari
egindako ekarpenak azaldu ditugu. Ekarpen horiek lineaka antolatu dugu, aurreproiektua landuko
duen taldeak ikuspegi hori jaso nahi baitu batez ere eta horrela adostu genuen azaroaren 6an
egindako bileran.
Saioetan jasotakoa eta galdetegietan jasotakoa bereizi egin dugu, informazio-iturri desberdinak
bereizteko. Halaber, ekarpen kualitatiboak kuantifikatu egin dugu nolabait, ekarpenaren pisua eta
babesa ikustarazteko. Halaber, ekarpena talde baten izenean egindakoa bada, hori ere bereizi egin
dugu.
Seigarren atalean lineakako ikuspegia txertatu dugu. Batetik, balorazio kuantitatiboa eta, bestetik, 5.
atalean jasotakoa kontuan hartuta, linearen balorazio kualitatibo orokorra.
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4.1 Eskualdeko datuak
4.1.1. Datu orokorrak

	
  
Seigarren atalean lineakako ikuspegia txertatu dugu. Batetik, balorazio kuantitatiboa eta, bestetik, 5.
atalean jasotakoa kontuan hartuta, linearen balorazio kualitatibo orokorra.

Parte-hartzaileak, sexuaren arabera
6%
25%
69%

Emakumezkoa

Gizonezkoa

Ez daki / Ez du erantzun

Parte-hartzaileak, adinaren arabera
13%

2%
22%

35%

<30

31-45

28%

46-65

>65

Ed/Ee

Ikus dezakegunez, parte-hartzaile gehienak emakumezkoak dira, eta adinari dagokionez 31-65 urte

Parte-hartzaileak
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bitartekoak.
Lanbideari dagokionez, berriz, saioetan ez dugu aldagai hori jaso, baina galdetegien arabera partehartzaileen erdia soldatadun langileak izan dira:

Parte-hartzaileak, lanbidearen arabera
14%
32%

5%

4%

31%
7%

7%

Ikaslea

Langabetua

Soldatarik gabeko langilea

Soldatadun langilea

Erretiratua, pentsionista

Bestelakoak

Ed/Ee

Hizkuntzari dagokionez, gehiengoak euskaraz ulertzen:

Euskaraz ulertzen duzu?
2%

18%

80%

Bai

Ez

Ed/Ee

Eta, galdetegian parte hartu dutenak erreferentzia moduan harturik, Mugi edo Lurraldebus txartelaren

Parte-hartzaileak
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jabe dira:

Baduzu Mugi edo Lurraldebus txartela?
33%
66%
1%

Bai

Ez

ed/ee

Herriz herri parte hartu duten pertsona kopuruari dagokionez, hona hemen banaketa sexuaren eta
adinaren arabera sailkatuta:

Parte hartzaileak herriz herri, sexuaren arabera
120

6

100
80

4

60

47

40
20
0

3
26
4

0
10
2

32

9
90

17

Gizonezkoak

2
0
54

2
15
0

1
13
5

Emakumezkoak

34
11

54

35

1
18
7

1
29
8

Ed/ee

	
  
	
  

Parte-hartzaileak

37.

Parte-hartzaileak herriz herri, adinaren arabera
120

05

0
15

100
80

3
14

60

25

40

2
8
14
6
3

20
0

26
0
4
35
0

15

49

27
0
10

36
23

<30

01
8
0

31-45

0
3
7
6
3

0
8
2
7

46-65

>65

31

23

0
2
8
8
8

25

10
5

0
6
12
9
11

ed/ee

	
  
	
  
	
  
4.1.2. Bilerak
Guztira 159 lagunek hartu dute parte Urola Kostako bileretean. Sexuaren eta adinaren banaketa
honakoa izan da:

Parte-hartzaileak, sexuaren
arabera

Parte-hartzaileak, adinaren
arabera
26%

32%

68%
Gizonak

2%

8%

23%

41%
Emakumeak

<30

31-45

46-65

>65

ed/ee

Parte-hartzaileak
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Ondorioz, bileretan batez ere emakumezkoek hartu dute parte, eta 46 urtetik gorakoek. Herriz herri
honakoa izan da parte hartzea:

Bileretako parte-hartzaile kopurua, herriz herri
30
25
20
15
10
5
0

30
16

27

10

20
9

8

19

8

8

4

	
  
4.1.3. Galdetegiak

	
  
Guztira 337 parte hartu dute galdetegi bidez, 254 emakumek (%75)eta 83 gizonek (%25). Adinari
dagokionez, oso antzera parte hartu dute 65 urte azpiko hiru taldeek.

Parte-hartzaileak, adinaren arabera
8%

2%

28%

32%
30%
<30

31-45

46-65

>65

ed/ee
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Galdetegi modalitateari dagokionez, hona hemen banaketa sexuaren eta adinaren arabera:

Galdetegietako parte-hartzaileak, sexuaren arabera

200

30

150
137

95

100
50

43

0

22
8

32

On-line

Paperean
Gizonak

Autobus-egunak

Emakumeak

ed/ee

Herriz herri hona hemen bildutako galdetegi kopurua:

Galdetegietako parte-hartzaile kopurua, herriz herri
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

60
17

2

87

84

0

9

11

28

18

41
6
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4.2.1. Aia

E

G

<30

31-45

4665

>65

GUZTIRA

33

26

4

3

6

14

8

BILERAK

16

14

2

1

2

8

5

GALDETEGIAK

14

11

1

2

2

6

3

ON-LINE

2

1

1

0

2

0

0

E

G

<30

31-45

4.2.2. Aizarnazabal
4665

>65

GUZTIRA

12

10

2

0

3

5

4

BILERAK

10

9

1

1

2

4

4

GALDETEGIAK

1

1

0

0

0

1

0

ON-LINE

1

0

1

0

1

0

0
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4.2.3. Azkoitia

E

G

<30

31-45

4665

>65

GUZTIRA

83

47

32

15

26

25

14

BILERAK

16

15

15

3

8

8

8

GALDETEGIAK

30

21

5

2

8

15

5

ON-LINE

33

11

12

10

10

2

1

AUTOBUS EGUNA

7

5

2

1

2

1

2
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4.2.4. Azpeitia

E

G

<30

31-45

4665

>65

GUZTIRA

113

90

17

23

36

49

5

BILERAK

27

18

9

2

10

11

4

GALDETEGIAK

55

44

5

9

15

30

1

ON-LINE

29

26

3

11

10

8

0

AUTOBUS EGUNA

3

6

2

2

0

1

0
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4.2.5. Beizama

E

G

<30

31-45

4665

>65

GUZTIRA

9

4

5

0

8

1

0

BILERAK

9

4

5

0

8

1

0

GALDETEGIAK

0

0

0

0

0

0

0

ON-LINE

0

0

0

0

0

0

0

E

G

<30

31-45

4.2.6. Errezil
4665

>65

GUZTIRA

17

15

0

7

2

8

0

BILERAK

8

8

0

0

2

6

0

GALDETEGIAK

9

7

0

7

0

2

0

ON-LINE

0

0

0

0

0

0

0
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4.2.7. Getaria

E

G

<30

31-45

4665

>65

GUZTIRA

19

5

13

3

6

7

3

BILERAK

8

6

2

0

2

3

3

GALDETEGIAK

5

3

1

0

3

2

0

ON-LINE

6

4

2

3
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4.2.8. Orio
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4.2.9. Zarautz
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4.2.10. Zestoa
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4.2.11. Zumaia
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Azterketa herriz herri
Atal honetan herrikako informazioa jaso dugu, kuantitatiboa nahiz kualitatiboa. Batetik, herritarren
mugikortasun-ohiturak jaso ditugu: galdetegien bidez, alderdi kuantitatiboa, eta saioetan berriz alderdi
kualitatiboagoa. Bestetik, lineaz linea herritarren iritzia jaso dugu, bi zutabetan: lehenbizikoan, gaur
egungo zerbitzua nolakoa den eta nola baloratzen duten eta, bigarrenean, aurrera begira egingo
lituzketen hobekuntzak edo proposamenak. Kolore bidez bereizi dugu saioetan ateratakoa eta
galdetegi bidez jasotakoa.
Saioetako ekarpenak

Galdetegietako ekarpenak

Halaber, galdetegietako ekarpenak kuantifikatu egin ditugu, hau da, parentesi artean aipatu dugu
ekarpen hori zenbat lagunek egin duten. Pertsona bakarrak egin badu, ez dugu ezer jarri eta batek
baino gehiagok egin badute, parentesi artean jarri dugu pertsona-kopurua:
(x)= ekarpena egindako lagun-kopurua
Azkenik, ekarpen hori kolektibo jakin batek edo elkarte batek egin badu, hori ere islatu egin dugu,
asterisko baten bidez:
*Ekarpena egin duen kolektiboa edo elkartea

49.

Azterketa herriz herri
5.1 Aia
5.1.1. M ugikortasun ohiturak

Zertarako mugitu ohi zara zure
herritik?

Nola mugitzen zara?
16
14
12
10
8
6
4
2
0

14
12
10
8
6
4
2
0

Zenbatean erabiltzen duzu
autobusa?
10
8
6
4
2
0

Zertarako erabili ohi duzu
autobusa?
14
12
10
8
6
4
2
0

50.
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Adingabe edo menpekotasunen
bat duen norbaitekin bidaiatzen
duzu?

51.

Baduzu Lurraldebus edo Mugi
txartela?
5%

47%
53%

BAI

95%

EZ

BAI

EZ

Eskualdeko autobus zerbitzua
hobetuko balitz erabiliko zenuke?
0%

100%

BAI

EZ

Autobus-zerbitzua hobetzeko partaidetzazko prozesu honetan modu batera edo bestera galderak
erantzun dituztenen artean, autobusa da biderik erabiliena, nabarmen, gainera. Maiztasun handiarekin
erabiltzen dute (egunero eta astean bitan-hirutan erabiltzen dute gehienek) eta arrazoien artean, oso
banatuta daude motiboak: aisialdia da nagusi, baina askok erantzun dute lanerako, ikasteko, osasun
zerbitzuetara joateko, norbait zaintzeko, erosketak egiteko... erabiltzen dutela autobusa
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5.1.2. Ekarpenak lineaz linea

Linea bakarra pasatzen da Aiatik, Zarautz-Aia-Orio. Hauek dira herritarrek egin dituzten ekarpenak:
ZARAUTZ-AIA-ORIO

EKARPEN OROKORRAK

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Orioko gainean ez dago markesinarik

- Orioko gainean 3 markesina jarri: Zarautz aldera,

- Orioko estazio ondoan ez dago markesinarik
- Laurgainen ez dago markesinarik

Orio aldera eta Aia aldera.
- Orioko estazio ondoan markesina jarri.

- Egun ezin da txakurrik eraman autobusetan

- Laurgainen markesina jarri.

- Orioko gainean ez dago markesinarik

- Orioko gainean markesinak jarri

- Orioko tren geltokian ez dago markesinarik

- Orioko tren geltokian, Aia aldera, markesina jarri

- Txakurrak eramateko zerbitzua eman.
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IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Zarautz-Orio-Aia ibilbidea egiten du gaur egun.

- Aztertu ibilbideetako batzuk Zarautz-Aia-Orio
izatea, auzo desberdinetara iristeko, eta Zarauztik

- Zarautzen N-634 kaletik egiten du ibilbidea

zuzenean ere etortzeko.
- Udan N-634 kaletik egin beharrean, Bizkaia kaletik
egitea ibilbidea, segurtasunagatik. Pertsona bat ez
dago ados planteamendu honekin.

- Zarautz-Orio-Aia ibilbidea egiten du gaur egun.

- Aia-Zarautz zuzeneko ibilbidea egitea (3)
- Zarautzen, udan, geltokiak San Pelaio inguruan
jartzea, hondartzatik hurbil, institutuko geltokia ez
baita beharrezkoa

- Zarautzen N-634 kaletik egiten du ibilbidea

- Zarautzen autobusa Nafarroa kaletik (N634) joaten
anhi nuke, gainerako autobus guztiek bezala. Kale
horretako hiru geltokiak erabili ditzala.
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ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Zarautz-Orio-Aia ibilbidea 20 minutuan egiten dela
aurreikusia dago.

- Ez da erreala ibilbidea 20 minutuan egitea.

- Lehen zerbitzua Aiatik 07:00etan ateratzen da.

Gehienetan 25 minutu behar ditu, eta horrela
aurreikustea proposatzen da.
- Lehen zerbitzua 06:50etara aurreratzea
proposatzen da, Orion bi norabideetan doazen
trenak 07:15ean gurutzatzen direlako, eta egun ezin
dute trenik hartu. 10 minutu aurreratuta, garaiz

- Zarautz-Orio-Aia 08:20etan.
- 10:40etan Zarautz-Aia-Orio ibilbidea egiten du
autobusak.

iritsiko lirateke. Oriotik 07:20etan ateratzea
mantendu (trenetik jaisten denak autobusa hartu
ahal izateko).
- 8:30ean Zarautz-Laurgain-Aia egitea, eta
09:00etan Oriora jaisten dena mantendu.
- 10:25era aurreratu autobusak Zarautz-Orio-Aia

- 14:15ean Aia-Orio-Zarautz
- Arratsaldean 15:45 eta 19:40etan daude autobuszerbitzuak
- Larunbatetan 08:05etan da lehen zerbitzua AiaOrio-Zarautz
- Larunbat arratsaldetan bi autobus daude (15:25 eta
20:30)
- Ostiral eta larunbat gauetan zerbitzurik ez dago.

ibilbidea egitea proposatzen dute, Orion dauden
hutsuneak betetzeko.
- 14:05ean atera, Zarautz-Donostia eta ZumaiaDonostiako autobusak garaiz hartzeko.
- Gutxienez beste zerbitzu bat jarri arratsaldetan
- Larunbatetako lehen zerbitzua 08:30etara
atzeratu.
- Larunbat arratsaldetako zerbitzua indartu. Tarte
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kotxeretara (Zumaian) Aiarako bidea “zerbitzuz

horretan beste zerbitzu bat gehiago sartzea
eskatzen dute.

kanpo” egiten ditu.

- Ostiral eta larunbatetan bina zerbitzu jarri gauetan.

- Lehen eta azken bidaiak kotxeretatik eta

- Lehen eta azken bidaia, kotxeretatik eta
kotxeretarako bidean, Zarautz-Aia artean jendea
garraiatzeko baliatu.
- Oriotik Ospitaletara doazen autobus gehienak eta
15ean iristen dira

- Oriotik Ospitalera doazen autobusak, beti, eta

- Hutsune handiak daude ordutegian

- Maiztasun gehiago beharko litzateke, bereziki

- Laneko ordutegiekin ez dira bateragarriak egungo
ordutegiak, eta zail egiten da autobusa erabili ahal
izatea
- Autobusa, batzuetan, oso berandu iristen da

45ean iristea, horretarako, Oriotik eta 25ean
ateratzea (laneko txandak errazteko).
arratsaldez. Gutxienez, beste autobus bat behar da,
17:00etan, eskola orduz kanpoko ekintzekin bat
egin ahal izateko, eta beste bat goiz erdian. (11)
- Puntualtasun handiagoa (2)
- Larunbat eta igandeetan 14:30ean autobus bat
jartzea

BESTE LINEEKIKO EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO (TRENA…) LOTURA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Loturak ez dira errespetatzen. Bi autobusek ordu

- Txoferrek beste txoferrei jakinaraztea lotura egingo

bera izanda ere, batak ez dio besteari itxaroten, eta

duen pertsonaren bat dutenean, itxaron dezatela.

bereziki, Zarautzen edo Orion loturak egin behar
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dituztenean, galdu egiten dituzte autobusak.
- Trenak eta autobusak ordutegi berak betetzen

- Autobus eta tren ordutegien arteko koordinazio

dituzte, eta biek hutsune berak dituzte.

hobea hutsuneak betetzeko

- Autobusek eta trenek antzeko ordutegiak dituzte

- Autobus eta tren ordutegien arteko koordinazio
hobea hutsuneak betetzeko (4)

denbora asko egin behar izaten da

- Konexioak hobetu, denbora gutxiago egin behar
izateko Orion zain (9)

- Asteburuetan ia ezinezkoa da lotura egoki bat
egitea.

- Asteburuetan lotura-tarteak murriztu, bataz beste
ordu bete itxaron behar izaten baita. (2)

- Konexioak ez dira beti errespetatzen, txoferraren
borondatearen baitan egoten da, askotan.

- Konexioak daudenean, autobusek derrigor itxaron

- Orion beste autobus-lineen edo trenaren zain

behar izatea aurreko autobusa, eta ez dadila egon
txoferraren borondatearen menpe (2)

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Autobusen koska oso handia da adineko
jendearentzat

- Irisgarritasuna hobetu

- Plataformak ez du ongi funtzionatzen

- Plataforma egokiak jarri

Azterketa herriz herri
INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Informazioa lortzeko zailtasunak daude, bereziki

- Informazioa hobetu

webgunean. Formatua ez da egokia.
- Letra oso txikia, bereziki ikusmen arazoak
dituztenentzat eta adineko jendearentzat.
- Informazioa ez da egoki banatzen.
- Pantailek ez dute ongi funtzionatzen

ERABILTZAILEEI EMANDAKO TRATUA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Txoferretik txoferrera sekulako aldea dago tratuan.
- Euskotrenek ez du telefonoa sekula hartzen.
- Txofer gehienen tratua egokia da, baina bakarren
batek errespetu gutxi du erabiltzaileekiko

- Txoferrek erabiltzaileekiko begirune handiagoa
agertzea

57.
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PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Txartelarekin prezioa egokia da. Txartelik gabe,

-

noizbehinka ibiltzen denarentzat oso garesti
ateratzen da.
- 20 euro baino gehiagoko billeterik ez dute
onartzen
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5.2. Aizarnazabal
5.2.1. M ugikortasun-ohiturak

Ez dira Aizarnazabalgo mugikortasun-ohiturak jaso, bi galdetegi baino ez ditugulako jaso.

5.2.2. Ekarpenak lineaz linea
	
  
Linea bakarra pasatzen da Aizarnazabaldik, Azkoitia-Zarautz.

AZKOITIA-ZARAUTZ

EKARPEN OROKORRAK

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Herrian geltokia dago baina autobus bakarra

- Autobus guztiak herriko geltokiraino igotzea

sartzen da barruraino
- Xieteneko geltokia arriskutsua da, errepidea
gurutzatu behar delako.
- Errepideko argia baino ez dago, geltokian bertan
ez dago argirik- Herritarrek Zestoakoa Txiguako
(Txiriboga) geltokia erabiltzen dute, ez dago

- Geltoki inguruan zebrabidea jartzea
- Geltokian argia jartzea
- Txiguako geltokia, behar bezala jartzea.

59.
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geltokirik eta oso arriskutsua da

- Herrian geltokia dago baina autobus bakarra
sartzen da horraino

- Autobus guztiak herriko geltokiraino igotzea
- Geltokian argia jartzea

- Errepideko argia baino ez dago, geltokian bertan
ez dago argirik

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Autobus bakarra igotzen da herriraino

- Autobus gehiago herriraino igotzea, guztiontzako
hobea izango litzateke baina bereziki jende heldua
edo irisgarritasun arazoren bat duenak norbait bere
bila joatea behar izaten du.

- Ez dago Donostiarako zerbitzu zuzenik, garai

Autobus guztiak Iraetatik joan beharrean, erdia
behintzat Aizarnazabalen sartzea.

batean bazegoen eta egongo balitz erabiliko
litzateke.

- Autobus bakarra igotzen da herriraino

- Autobus gehiago herriraino igotzea, guztiontzako
hobea izango litzateke baina bereziki jende heldua
edo irisgarritasun arazoren bat duenak norbait bere
bila joatea behar izaten du.
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ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Maiztasun handiagoa, gutxienez bi ordutik behin
8:00etan hasita.
- Zarautz: 7:45etatik 15:00etara edo 14:45etara
orduro zerbitzua egotea. Asteburuetan ere Zumaiara
doazen zerbitzuak areagotzea.
- Gazte (eta helduentzako) gaueko zerbitzua jartzea
Zumaiaraino,gaur egun oso gazte ateratzen dute
gidabaimena eta oso goiz hasten dira kotxea
erabiltzen, “ezinbestekoa” da neurri batean.

- Kontuan hartu enpresetako, ikasleen eta gaueko
ordutegiak

Azterketa herriz herri

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Ondo daude. Irisgarritasunaren ikuspegitik,

- Autobus guztiak egokitu beharko lirateke, eta

gurpildun aulkiarekin joanez gero, aurretik deitu
beharra dago.

gurpildun aulkientzako plataformak jarri.

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Iritzi kontrajarriak: batzuk, Mugi txartelarekin

- Tramuen araberako tarifak berraztertzea

gustura eta estankoan kargatuta oso eroso eta
besteak garestia dela (Azkoititik Zarautza eta
Aizarnazabaldik Zarautza prezio berbera)

62.
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5.3. Azkoitia
5.3.1. Mugikortasun-ohiturak

Nola mugitzen zara?
30

Zertarako mugitu ohi zara zure
herritik?
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Zenbatean erabiltzen duzu
autobusa?
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Zertarako erabili ohi duzu
autobusa?
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Adingabe edo menpekotasunen
bat duen norbaitekin bidaiatzen
duzu?
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Baduzu Lurraldebus edo Mugi
txartela?
6%

38%
62%

94%

BAI

EZ

BAI

EZ

	
  

	
  
	
  
Eskualdeko autobus zerbitzua
hobetuko balitz erabiliko zenuke?
0%

100%

BAI

EZ

	
  
Autobusez, autoz eta oinez mugitzen dira Azkoitian parte hartu duten duten herritarrek. Erabilerari
dagokionean, aisialdia da arrazoi nagusia, nabarmen, eta neurri txikiago batean lanerako eta osasun
zerbitzuetara joateko. Maiztasunari dagokionean, egunero baino, noiz behinka erabiltzen dutenak dira
erantzun duten gehienak.
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5.3.2. Ekarpenak lineaz linea
Bost autobus-linea pasatzen dira Azkoititik:
•

Azkotia-Donostia

•

Azkotiia-Zarautz

•

Zumaia-Zumarraga-Ospitalea

•

Azpeitia-Ermua

•

Azkoitia-Tolosa

Azken linea horretako ekarpenik ez da jaso prozesu honetan, nagusiki, Errezil eta Bidegoiango
herritarrek erabiltzen dituztelako.

	
  
EKARPEN OROKORRAK

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Ez dago zerbitzurik ez Bilbora ezta Gasteizera ere.

- Bilbokoa oso beharrezkoa da, lotura egokiak eta

- Asteburuetan zerbitzu gutxi dago, eta azkena oso
goiz bukatzen da.

- Ez dago Bergarara joateko zerbitzurik. Gaur egun
Zumarraga edo Eibarrera joan behar dute, eta
bertan autobusa aldatu. Ez dago autobus zuzenik.
Batean zein bestean 30 minutu egon behar izaten
dute Bergarakoaren zain.

maiztasunak behar ditugu.
- Asteburuetan hiriburuetatik herrietara zerbitzu
gehiago egotea, gauerdira arte

- Bergara eta Debagoienara lotura jarri.
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- Geltokietako argiztapena, orokorrean, oso txarra

- Argiztapena hobetu (2)

da.
- Eibarrera zerbitzua indartu, Bilbora, Gasteizera,
- Azkoititik Bilbora ez dago autobusik. Eibarrera ere
zerbitzu eskasa da

eta beste eskualde batzuetara lotzeko (3)
- Bilbora autobus zuzenak egotea (2)

- Azkoititik Leioako kanpusera ez dago zerbitzurik
- Geltoki guztiek ez dute ez estalperik, ez bankurik,
ez ordutegirik

- Leioako kanpusera zerbitzua
- Geltoki guztiek estalpea, bankua eta ordutegia
edukitzea (5)
- Eibarren, Coliseo Antzokia igaro ondoren,
eskailera mekanikoen parean, geltokia jarri
- Ipintzan geltoki bat jartzea
- Txerloia auzoaren parean gelditzea komeni
litzateke, eta bertan markesina jartzea.
- Erdigunean geltokia egotea komeni litzateke,
adinekoentzako.

- Otzagako geltokia gaur egin dagoen moduan oso
arriskutsua da (Zumarragara doan autobusa
gelditzen da)
- Autobus paraden inguruetan bizikletak uzteko
erraztasunak jarri
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AZKOITIA-DONOSTIA

	
  
IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

Donostiara doan autobusak geldialdi bakarra

- Markesinak aprobetxatu eta gainontzeko

dauka: Altzibar, San Martin.

geldialdiak ere egitea.

Ibilbidea egokia da.
- Ez da Lorean geratzen

- Donostian Lorea parean dagoen markesinan
geratzea eskatuko nuke, Zarautzera doana geratzen
den moduan, Errotaburu inguruan lan egiten

- Udan Amarara joaten da zuzenean

dugunok autobusa inguru horretan hartu ahal
izateko
- Udan Amaratik sartzen da, eta unibertsitatera ez

- Autobusa herriz herri joaten da

gara garaiz iristen. Ikasketa-gune gehienak
Ondarreta aldean eta zentroan daude.
- Parada gutxiagorekin, tartekatu zuzeneko autobus
batzuk, eta herriz herri doazenak.

Azterketa herriz herri
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ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Azken autobusa 20:00etakoa da.

- Asteburuetan eta udan zerbitzu gehiago jartzea.

- Lineak puntual ibiltzen dira.

- Astean zehar azkeneko zerbitzua luzatzea, 23:00ak
arte, lanetik itzuli ahal izateko.

- Puntualtasun handiagoa. Unibertsitatera doazen

- Autobusak Donostian eta 45erako egon daitezela.

autobusek eta 45ean egon beharko lukete
Donostian, klaseetara garaiz iristeko.

- Donostiatik Azkoitira arratsaldeko 4:30etan
autobus bat egotea
- Autobus maiztasun handiagoa jarriko nuke, eta

- Maiztasun txikia eta azken autobusa goiz bukatzen
da.

azken autobusa, astean zehar, beranduago
ateratzea.

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Autobus batzuek ez dute gerrikorik.

- Autobus flota berritzea tokatzen denean,

- Autobus guztiak ez daude irisgarritasun arazoak

irisgarritasuna kontuan izatea (adinekoak,

Azterketa herriz herri
dituzten pertsonentzako prestatuak (arranpak eta

haurrentzako kotxeak…)

gurpildun aulki zein haurrentzako kotxeentzako
tokia beharrezkoak dira).
- Autobus zaharrenetan (bi pisukoetan batik bat)
“gelditu” botoi gutxi daude.

- Ordutegi zehatz batzuetan jende asko pilatzen da
autobusetan, eta eskaileretan eserita egin behar
izaten dugu Azkoititik Donostiarako tartea

- Ordu-puntetan autobus kopurua bikoiztu

- Autobus batzuen esertokiak oso hondatuta daude,
erorita, eta ondorioz, plazak galdu egiten dira.

INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Geltokien mantentzea zaindu beharra dago.

- Geltokiak txukundu eta informazio egokia jarri.

- Askotan ordutegien kartelak falta dira.
- Pantailak ere puskatuta daude.
- Geltoki batzuetan ez dago autobusa noiz datorren
adierazten duten panel dinamikorik
- Azkeneko urteotan asko hobetu da ordutegia eta
maiztasuna, baina geltoki batzuek ez dute behar
bezainbeste informaziorik

- Geltoki guztietan panelak jartzea

- Geltoki guztietan informazioa egotea

69.
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ERABILTZAILEEI EMANDAKO TRATUA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Asko hobetu da azken urteetan.
- Itxaroteko eskatuz gero, ez dute itxaroten (zerbitzu
ezberdinak lotu nahi direnean batik bat,

- Loturak errespetatzea

koordinatzea zail gertatzen da eta askotan presaka
ibili behar izaten da batetik bestera)

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Garestia.

- Prezioak merkatzea.

- Ordainketa sistema oso egokia da.

- Mugi/Lurraldebus birkargatzeko erraztasun
handiagoen beharra.

70.
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AZPEITIA-ERMUA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Ez dago Bilborako zerbitzurik

- Bilboraino luzatzea zerbitzu bat goizetan joateko
eta arratsaldetan bueltatzeko.

- Eibarren eta Azpeitian ez da geltoki guztietan

- Eibarren eta Azpeitian geltoki guztietan gelditzea

gelditzen

(2)

- Ez dago Bilborako zerbitzurik

- Bilborako zerbitzu zuzena autopistatik (2)

- Azpeitia eta Arrasate arteko lotura zuzenik ez dago

- Azpeitia eta Arrasate arteko lotura hobetzea

- Elgoibarko IMHn ez du geldialdirik egiten

- Elgoibarko IMHn geldialdia egitea

- Elgoibarko industrialdeetan ez dago geldialdirik

- Ordu jakin batzuetan Elgoibarko industrialdeetan
geldialdia egitea (Arriaga, Sigma, Albitxuri…)
- Maltzagan geltoki bat jarri
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ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Goizean autobus bakarra dago, arratsaldean 3
daude. 4 ordu itxaron beharra dago.

- Autobusak maizago beharko lirateke astean zehar
(lanerako) zein asteburuetan (aisialdirako).
- Ermutik azken zerbitzua beranduago.

- Larunbat arratsaldetan autobusa Elgoibarren
- Azpeitia eta Ermua arteko autobusen maiztasuna
oso eskasa da

gelditzea (3)

- Asteburuetan zerbitzua oso eskasa da

handitzea (17)

- Asteburuetan desoreka handia dago goiz eta
arratsaldeko ordutegien artean.

- Asteburuetan zerbitzua indartu (5)

- Azpeitia eta Ermua arteko autobusen maiztasuna

- Asteburuetan, egunean zehar, autobusen
maiztasuna orekatu.
- Azpeititik 08:00etan zerbitzua jarri
- Azpeititik 08:15ean zerbitzua jarri
- Azpeititik zerbitzua 14:50etan jarri
- Ermutik 14:00etan eta 16:00etan zerbitzuak jarri
- Ermutik 19:00etan beharrean 18:30ean ateratzea
- Goizeko 06:00ak eta 09:00ak artean, 13:00 eta
15:30 artean eta 17:00 eta 19:00 artean ordu
erdiroko zerbitzua jarri, laneko ordutegiekin bat etor
daitezen (2)

Azterketa herriz herri
- Autobus zerbitzuak lan-orduetara egokitzea (5)
- Autobus zerbitzuak ikastetxeen orduetara
egokitzea (2)
- Ordutegiak 5 minutu atzeratu, lanetik atera eta
autobusa hartu ahal izateko

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Orokorrean, autobusak oso gutxi zainduta daude

- Autobus txukunagoak jarri

BESTE LINEEKIKO EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO (TRENA…) LOTURA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Eibar/ Bilbo trenarekin hobeto koordinatzeko
aukera aztertzea.
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- Zumaia-Zumarraga eta Azpeitia-Ermua lineek ez

- Bi lineek antzeko ordutegiak edukitzea, lotu ahal

dute loturarik

izateko (2)
- Eibar/Bilbo trenarekin hobeto koordinatzeko
aukera egotea (2)

INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Informazioa falta da, ordutegi aldaketak ez dira

- Geltokietan informazio egokia jarri.

argi egoten geltokietan.
- Ez dago linea guztien informaziorik paradetan

- Paradetan bertatik pasatzen diren linea guztien
informazioa egotea (2)
- Negu/udako sasoiko ordutegi aldaketak
geltokietan eta autobusetan jarri, eta sakelako
telefonoetarako aplikazio bat egon dadila,
ordutegiak jaitsi ahal izateko. Informazioa e-mailez
jaso ahal izatea (2)
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PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Aldalur enpresak eskaintzen duen Bilborako linea
oso garestia da, 19 € joan/etorria

- Lurraldebus edo Mugi txartela erabili ahal izatea
Bilborako zerbitzuan
- Mugi eta Barik koordinatzea. Mugan bizi garenok
bi txartelak behar ditugu

ZUMAIA-ZUMARRAGA-OSPITALEA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Geldialdia Ipintzako zubian.
- Goizeko lehen zerbitzua (6:30) Azkoitiatik irtetea.
- Ez dugu ulertzen Zestoatik Azkoitiraino doan
zerbitzu berriaren arrazoia zein den.

- Logikoa litzateke Zumarragaraino izatea.
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- Azpeitia eta Azkoitian geldialdi gehiegi egiten ditu
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- Linea azkarrak jarri, herri bakoitzean parada
bakarrarekin
- Autobus guztiek ibilbidea bere osotasunean egin
dezatela (2)
- Ez zait ongi iruditzen autobusa Zestoan sartzea

ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Zumarragako ospitalera gutxienez orduro zerbitzu
- Orokorrean autobusak puntualak dira, baina
goizeko 8:00etakoa normalean berandu heltzen da.

- Ospitalerako autobusak maiztasun oso txikia du

bat egon beharko luke. Goizeko 7etatik gaueko 10ak
arte.

- Maiztasun handiagoa jarri (15)
- Asteburuetako maiztasuna handitu
- Ostiral gauetan zerbitzuren bat jarri, edo
gutxienez, 22:00ak baino beranduago bukatzea
zerbitzua
- Astean zehar eta asteburuetan ordutegi bera
edukitzea
- Gaueko txandan dabiltzan langileen ordutegiak

Azterketa herriz herri
kontuan izan
- Autobusak berandu iristen dira, oro har

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Adineko jendearentzat igo eta jaisteko oso

- Irisgarritasuna hobetu

deserosoak dira autobusak

BESTE LINEEKIKO EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO (TRENA…) LOTURA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Gasteizera doan trenarekiko lotura beharrezkoa
da.
- Euskotreneko trenekin loturak hobetu.

- Euskotreneko trenarekin loturak hobetu (2)
- Zumarragan Renferekin lotura hobea

77.

Azterketa herriz herri

78.

- Linea desberdinak koordinatu, loturak egin behar
direnetan denbora asko ez egon behar izateko zain

INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Informazio argigarriagoa jarri, eta bateratu
- Informazio kartelak letra handiagoan jarri
- Beste eskualde batzuetako ordutegiak lortzeko
erraztasunak jarri

AZKOITIA-ZARAUTZ

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Goizeko bigarren zerbitzua 8:15etakoa 9:00etan

- 8:15etako goizeko ordutegia aldatzea. Ordu

justu-justu iristen da Zarautzera. 9etan sartzen den

laurden lehenago ateraz gero, 9:00etarako bertan

Azterketa herriz herri
jendeak ez du autobusa erabiltzeko aukerarik
izaten, edo berandu ibiltzen dira.

79.

egongo lirateke eta garaiz sartuko lirateke lanera.
Jende gehiagok hartuko luke autobusa eta kotxea
alde batera utziko lukete.

- 8:15etako goizeko ordutegia aldatzea. Ordu
laurden lehenago ateraz gero, 9:00etarako bertan
egongo lirateke eta garaiz sartuko lirateke lanera.

- Azkoititik Zarautzerako bidea zuzenean egiten du

Jende gehiagok hartuko luke autobusa eta kotxea
alde batera utziko lukete.
- Autobusetako batzuek Azkoititik Zarautzerako
bidea kostako bidetik egitea, Zumaia eta Getariatik
pasatuz.
- Larunbat gauetako zerbitzuak Lidl parean
geldialdia egitea

ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Udan eta neguan zerbitzu bera egotea
- Udan hondartzarako joan/etorriko ordu puntetan
zerbitzua indartzea
- Gauez Zarautzera joan ahal izatea
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5.4. Azpeitia
5.4.1. M ugikortasun-ohiturak
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Zenbatean erabiltzen duzu
autobusa?
50
40
30
20
10
0

Zertarako erabili ohi duzu
autobusa?
70
60
50
40
30
20
10
0

	
  

Azterketa herriz herri

81.

	
  
	
  
Adingabe edo menpekotasunen
bat duen norbaitekin bidaiatzen
duzu?

Baduzu Lurraldebus edo Mugi
txartela?
9%
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91%

81%
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Eskualdeko autobus zerbitzua
hobetuko balitz erabiliko zenuke?
1%

99%

BAI

EZ

	
  
Grafikoetatik ondorioztatu daitekeenez, autobusa da garraio modurik erabiliena, oinez dabiltzanak
asko direla diote, eta autoaren erabilera ere aipagarria da. Erabiltzaileek egunero erabiltzeko ohitura
dute, aisialdirako eta lanerako, batik bat.
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5.4.2. Ekarpenak lineaz linea
Sei autobus-linea pasatzen dira Azpeititik:
•

Azkotia-Donostia

•

Azkotiia-Zarautz

•

Zumaia-Zumarraga-Ospitalea

•

Azpeitia-Ermua

•

Azpeitia-Beizama

•

Azkoitia-Tolosa

	
  
	
  
EKARPEN OROKORRAK

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Loiolako hiribidea, Landeta, Baserriak eta
Damason ez dago paradarik.
- Autobus urbanoa beharko litzateke herri barruan,
ikastetxeetako ordutegiak kontuan izanik eta
ikasleek erabiltzeko modukoa.

- Ikasleentzako zerbitzuak, unibertsitateekin loturak
eskaintzea: Gasteiz, Bilbo, Arrasate eta IMH
(goizetan).
Tren-zerbitzua Azpeitira bueltatzea.
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- 10 minutuko tartean 3 linea pasatzen dira

- Oreka handiagoa lineen artean

Azpeititik, eta gero 30 minutuan ez dago autobusi

- Bilbo eta Gasteizerako lineekin lotzeko autobusak
jarri (16)
- Arrasatera joateko autobusik ez dago, eta ikasle
eta langile asko joaten da (4)
- Tolosaldearekin lotura indartu
- Geltokiak txukundu eta garbitu, oso gutxi zainduta
daude (8)
- Geltokiak oso ilun daude. Argiztatu (3)
- Urolako trena berreskuratu (2)
- Zumaian autobusa herri barruraino sartzea
- Azpeitian eta Azkoitian geltoki guztietan geratzea
- Azkoitiko Lidl-eko geltokia errespetatzea
- Azpeitiko Damasoko geltokia errespetatzea

- Loiolako geltokian, Azkoititik Azpeitira heltzean
belar eta zuhaixka parean geratzen da autobusa.

- Azpeitiako Plaza atzean geltoki berri bat
planteatzea.
- Zumaian Ortiz parean geltokia jartzea.
- Bilbora eta Gasteizera unibertsitatera ikastera
doazenek Piper elkartearen bitartez egiten dute,
baina kosteak handitzen ari dira. Bilborako
autobusen erabiltzaileen herenak langileak dira.
400 erabiltzaile inguru dituzte, eta egunero, bataz
beste, 200.*
- Oñati, Arrasate eta Eskoriatzara ikastera joaten
direnek autobus zerbitzua eduki dute orain arte,
Mondragon Unibertsitateak berak finantzatua,
neurri batean. 2013/2014 ikasturtean, zerbitzu hau
desagertu da.* (2)
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- Matxinbentarako zerbitzua berriz ere martxan jarri
beharko litzateke. Matxinbenta-Azpeitia linea
bazegoen, eta 2008an eten egin zen, kontzesioa
hurrengo garraio publikoko proiektuan barneratuko
zela argudiatuz.*

	
  
AZPEITIA-BEIZAMA
	
  

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Egokia Urrestillan. Nuarbe eta Beizaman ez
horrenbeste.
- Beizama eta Azpeitia arteko autobusa Azpeitia,
Beizama, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila eta
Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko hitzarmen

- Autobus linea hori erregulatu egin beharko
litzateke*

baten ondorio da, eta lau erakunde horien artean
ordaintzen da (Beizamako herriari eta Urrestilla eta
Nuarbe auzoei ematen die zerbitzua).
- Taxi-bus zerbitzua badago

- Taxi-bus zerbitzuak ez du erabilerarik, ordutegiak
ez diolako inori erantzuten*
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ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Arratsaldez ez dago zerbitzu nahikorik

- 12:00etatik aurrera, beharretara egokitutako
zerbitzuen maiztasun handiagoa jartzea

- Urrestilla, Nuarbe eta Beizaman bizi garen, eta

- Zerbitzua indartu

kotxerik ez dugun edota gidatzeko adinik ez
dugunok egun osoan 4 zerbitzu baino ez ditugu
Azpeitirako.
Etekin handirik zaio agian aterako zerbitzuari, baina
bertako biztanleontzat beharrezkoa da. Umeek
gurasoekiko erabateko dependentzia dute.

- Linea honetako maiztasunak errebisatu egin
beharko lirateke *

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

- Txikiak eta egokiak dira

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

85.
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PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Ez dago prezio legalik, ezta ordainketa sistemarik
ere

- Mugi txartela ezartzeko aukera aztertu beharko
litzateke*

AZKOITIA-DONOSTIA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Ibilbidea luzeegia da
- Udan Donostiara Amaratik sartzen da
- Azkeneko parada Psikologia fakultatearen parean
dago Donostian

- Udan eta neguan autobus guztiak Ondarretatik
sartzea
- Igaran beste parada bat jarri

86.
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ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Astean zehar egokiak dira, baina asteburuetan

- Asteburuetan maiztasun handiagoa jartzea

eskasak

- Azken ordukoa berandutzea, 22:00ak arte
zerbitzua egon dadila.

- Larunbatetako ordutegiak ez dira batere egokiak

- Larunbatetako ordutegiak egokitu

- Asteburuetako zerbitzua eskasa da

- Asteburuetako zerbitzua hobetu (11)
- Zerbitzua beranduago bukatu dadila (3)

- Goizeko autobusak jendez gainezka egoten dira

- Goizeko lehen orduetako zerbitzua indartu,
autobus gehiago edo maizago jarriz (3)
- Gaueko autobus zerbitzua gehitu (2)
- Udan neguko zerbitzu bera mantendu (2)
- Arratsaldeko 16:30ean Donostiatik ateratzea
- Maiztasuna handitu (2)

- Ospitaletatik bi orduan behin ateratzen dira
autobusak

- Ospitaletatik maizago atera dadila
- 16:35ean eta 19:35ean autobusak jarri
- Donostiara 30 minuturo zerbitzua jarri
- Astegunetako zerbitzuarekin ez dago kexarik,
baina asteburuetako maiztasunak handitzeko
eskera jaso dugu Udalean. *
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BESTE LINEEKIKO EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO (TRENA…) LOTURA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Udan, tren bereziak daudenean Zumaiara ondo

- Lotura egokiak jarri

dago Donostiako Ospitalera doan autobusa hartu
ahal izateko. Buelta, Zumaiatik Azpeitira ez dago
zerbitzurik

- Azkoitia eta Zumaiaren arteko loturak indartu
- Trenarekin lotura hobetu

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Elbarri eta adinekoek autobusera igotzeko arazoak

- Elbarri eta adinekoentzat autobus egokituak, eta

dituzte.

plaza erreserbatuak

- Autobusak zaharkituak daude, eserlekuak erorita

- Puskatutako aulkiak konpondu

- Kiratsa egoten da, giroa kargatua

- Autobusak aireztatu
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INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Geltokietan ez daude jarrita ordutegiak

- Geltokietan ordutegiak jarri

- Pantailen informazioa ez da oso zehatza

- Pantailen informazioa zehatzagoa izatea (2)
- Autobusen ordutegien aldaketak hobeki informatu
- Ordutegiak eguneratuak eduki (2)
- Geltoki guztietan informazio-pantailak jarri
- Geltoki guztietan ordutegiak jarri

ERABILTZAILEEI EMANDAKO TRATUA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Autobus gidarien heziketa landu beharko litzateke.
Adineko jendeak denbora behar du autobusetik
sartu-irtena egiteko, eta pazientzia gutxi izaten dute.
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PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Azpeitian ez dago Mugi txartela ateratzerik.

- Azpeitian Mugi txartela ateratzeko gune bat jarri

Adineko jendeak ez du internetik erabiltzen, eta
askok dirutan ordaintzen dute, txartela ateratzeko
arazoak dituztelako.

AZPEITIA-ERMUA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- 6.50etan pasatzen da lehenengo autobusa.

- Lehenengo autobusa 30 minutu atzeratzea, jendea
8etarako Elgoibar/Eibarrera heldu ahal izateko
lanera/ eskolara. Sarrera eta irteerak kontuan izatea
ordutegiak planteatzean.
- Larunbatetan ere Elgoibarretik pasa dadila.
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- Ibilbidea luzatuko nuke, kosta aldetik datozen
beste zerbitzuekin koordinatuta. Egungoak ez du
loturarik Zestoarekin, eta beste lineekin ere ez dago
koordinatua.
- Eibar lotura gune izan beharko litzateke (Bilborako,
Debabarrenarako, Bizkaiko beste herri
batzuetarako…), eta konexio ona eduki beharko
litzateke*

ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Gutxi dira (egun osoan zehar 6/7 autobus baino ez

- Egunean zehar, gutxienez orduro frekuentziak

daude)

handitu eta Eibar lotune modura aprobetxatu
(Madrilera, Loiura, Bilbora, Gasteizera…)
- Gauez ere zerbitzua egon dadila

- Ordutegia murritzegia da

- Maiztasuna handitu (7)
- Asteburuetako autobus eskaintza ugaritu (3)
- Eskola eta lan orduekin lotura hobeak
- Festetan autobus kopurua handitu
- Beste autobus bat beharko litzateke Azpeitian
14:50ean
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- Goizean 8:15ean beste autobus bat beharko
litzateke.
- Arratsaldean 19:00etan ateratzen dena 18:30ean
ateratzea Ermutik
- Ikasle asko joaten da Elgoibarrera ikastera. Ezin
dute dagoen garraio publikoa erabili, ordutegiak ez
duelako bat egiten eskolako ordutegiekin.*

BESTE LINEEKIKO EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO (TRENA…) LOTURA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Gaur egungo frekuentziekin, ez dago aukerarik

- Frekuentzia aldatuz gero, lotune modura erabili
liteke Eibar.

- Arrasatera joateko zailtasunak

- Arrasatera lotura hobetu

- Bilbokoaren zain 50 minutu egon behar izaten da

- Konexio hobea Bilborekin
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INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Pantailetako informazioa ez da batere zehatza

- Pantailetako informazioa zehatzagoa izatea

- Ordutegiak ez daude eguneratuak

- Ordutegiak eguneratu
- Zenbait ordutegi oso zailak dira ulertzeko

ERABILTZAILEEI EMANDAKO TRATUA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Txofer gehienak oso desatseginak dira

- Txoferrek tratua hobetzea (3)

93.
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ZUMAIA-ZUMARRAGA-OSPITALEA

ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Azken autobusak goizegi. Joateko azkena

- Maiztasunak handitu eta azken autobusak

19:30etan (gaixoak zaintzeko) eta bueltatzekoa ere
goizegi da, afariak ezin eman.

beranduago jarri.

- Azpeititik Zumarragara 2 ordutako tartea 10:30etan

- Azken autobusa 22:00etan izan dadila.

autobus bat eta hurrengoa 12:30etan, bueltakoa

- Lehenengo orduko autobusa Azkoitiraino irits
dadila.

11:35etan eta 13:35etan.

- Maiztasuna ordu erdiro jarri.

- Asteburuetan orduroko zerbitzua egotea.
- Zerbitzu batzuk Goierriraino luzatzea.

- Azpeititik azken autobusa oso goiz ateratzen da.

- 22:00ak aldera ateratzea azken autobusa (3)

Gaua bertan pasa behar izanez gero, 19:30etakoa
hartu behar da
- Maiztasuna txikiegia da, eta Zumarragakoa da
eskualdeko ospitalea
- Asteburuetan goizegi bukatzen da zerbitzua

- Zumarragan dago eskualdeko Ospitalea.
Erabiltzaileek hutsuneak antzematen dituzte
(goizetan, eguneko kontsultetara joateko
maiztasuna handitu beharra, eta iluntzetan, azken
zerbitzua goizegi dela, ingresatua dagoen gaixoari

Azterketa herriz herri
afaria eman aurretik, edo zaintza egitera joateko.
Bertara lanera joaten direnentzat ordutegiak
egokitzea ere komeni litzateke*
- Maiztasun handiagoa jarri (9)
- Asteburuetako zerbitzua beranduago bukatu
dadila

BESTE LINEEKIKO EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO (TRENA…) LOTURA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Renferekin ez dago lotura egokirik

- Renfe eta Euskotrenekin ez dago lotura egokirik

- Trenarekin loturak hobetu

95.
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INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Geltoki guztietan ez daude ordutegiak, eta asko ez
daude eguneratuak

- Geltoki guztietan ordutegiak jarri eta eguneratu

- Ez da aldaketen berri ematen

- Aldaketak daudenetan informazioa jarri

ERABILTZAILEEI EMANDAKO TRATUA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Autobusa ez dadila martxan jarri erabiltzaile
guztiak eseri arte. Oreka mantentzeko arazoak ditut,
eta arriskutsua da.
- Txoferrak atseginagoak izan daitezela (2)
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AZKOITIA-ZARAUTZ

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Plaza atzean geltokia (Azpeitian)
- Monte Albertia bueltako geltokia (Zarautzen)

- Zarautzera zuzenean joatea, beste herrietan geratu
gabe
- Arroa eta Zarautz arteko zatia autopistatik egitea

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAMENAK

- Autobus gutxi daude eta txikiak dira -

- Autobusetan plaza gehiago, eta maiztasun
handiagoarekin pasatzea.
- Goizean- goiz lanera, eskolara… joateko orduroko
maiztasuna, eta autopistatik doan zerbitzuren bat
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jartzea.
- 17:45etan beste autobus bat jartzea.
- Autobusak ordua baino lehen iristen badira, alde
egiten dute

- Ordutegia errespetatu dezatela, eta ez dezatela
alde egin iragarritako ordura arte

- Ordutegi aldaketak ez dira iragartzen

- Ordutegian aldaketak daudenean iragartzea

- 08:00etan ez dago autobusik

- Goizean lanera joateko, 08:00etan autobus bat
jartzea

- 17:30etan ez dago autobusik

- 17:30etan autobusa jarri
- Maiztasuna handitu (9)

- Goizeko autobusa Azkoitiko jendearekin eta

- Goizeko autobusak gainezka egoten dira, eta

Sanjuandegikoarekin (Azpeitiko auzoa) bete egiten
da, eta ez da lekurik izaten.

komeni litzateke autobus gehiago jartzea, jendea
kanpoan geratu ez dadin

- Igande eta jaiegunetan autobus gutxi dago

- Igande eta jaiegunetako eskaintza zabaldu (4)

- Ostiral gauetan, Azpeititik, azken autobusa

- Ostiral gauetan zerbitzu gehiago jarri

22:30etan pasatzen da

- Larunbat gauetan autobus gehiago jarri

- Udan, eguraldi onarekin, autobusa gainezka joaten

- Udan zerbitzu gehiago jarri, hondartzarako

da

- Eskola-ordutegiekin koordinatu autobus zerbitzuak
- 2013/2014 ikasturtean eskolarako zerbitzurik gabe
geratu dira ikasleak, eta autoz joan behar izaten
dute. Udalean kexa ugari jaso dira. *
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BESTE LINEEKIKO EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO (TRENA…) LOTURA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Trenarekin ordutegiak koordinatu

INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Pantailetako informazioa ez da oso zehatza

- Pantailetako informazioak zehaztasun gehiago

- Ordutegietako informazioa ez da zehatza

ematea
- Informazioa hobetu

ERABILTZAILEEI EMANDAKO TRATUA

GAUR EGUNGO EGOERA

- Hobetu daiteke. Tratua beti ez da ona

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

99.
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AZKOITIA-TOLOSA

ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Maiztasuna eta autobus kopurua handitzea..
- Tolosara ikastera joaten direnek garraio publikoa
erabiltzen dute joanerakoan, baina itzultzeko taxia
hartu behar izaten dute, zerbitzurik ez dutelako*
- Taxi-bus zerbitzua dago Errezilera. Erabiltzen da,
baina ordutegiak aztertu beharko lirateke*
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5.5. Beizama
5.5.1. M ugikortasun-ohiturak
Herrian egindako saioaz gain, ez da beste galdeketarik jaso, ez paperean, ez on-line, eta beraz, ez dugu
daturik mugikortasun-ohiturak ezagutzeko.
5.5.2. Ekarpenak lineaz linea
Autobus-linea bakarra dago Beizaman, Azpeitia-Beizama. Azpeitia eta Beizamako Udalak, Gipuzkoako
Foru Aldundiak, eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak finantziatzen dute linea hau, indarrean
dagoen hitzarmen bati esker. Modu horretan, hezkuntza arauturako autobusa eta herriak beharko
lukeen autobus zerbitzua bateratu egin ziren, herritarrei zerbitzu osoago bat emateko. Aurrerantzean
horrelako zerbitzu batekin (txosten honetan proposatzen diren hobekuntzekin batera) jarraitu nahi
lukete, alegia, hezkuntzako zerbitzuetan herritarrak ere ibiliaz, herritar guztiei zerbitzua ematen
dielako, baina autobus horren kudeaketa oso-osorik Aldundiak bere gain hartzea eskatzen dute,
horrelako herri txiki batentzat zama handia delako, eta batez ere, kostua aurreratu behar izaten
duelako Beizamako Udalak, Aldundiaren eta Jaurlaritzaren ekarpenak berandu iristen baitira.
Beizamako Udalak ez ezik, Azpeitikoak ere eskatu du behingoan legeztatzea eta erregularizatzea, bere
herriko Nuarbe eta Urrestilla auzoetako herritarrei zerbitzua ematen dienez, Udal honek ere
finantziazioan parte hartzen baitu (ikus eranskinean, Azpeitiko Udalak egin duen txostena)
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EKARPEN OROKORRAK

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Udala, GFA eta Hezkuntza Departamentuaren

- GFAk kudeaketa bere gain hartzea, eta Hezkuntza

artean dagoen hitzarmen bati esker dago egungo
garraioa. Udalak dirua aurreratu behar izaten du,

Departamentuarekin hitzarmena egin dezala,
garraio arrunta eta eskola-garraioa konbinatuz,

luke Udalak arduratu behar, eta GFAren sisteman

herritarrentzat egungo zerbitzua mantenduz,
hezkuntza eta bestelako beharrei erantzuteko.

integratua egon beharko luke.

- Egungo kontzesioa ere kontuan hartzea aipatzen

- Herrian ez dago markesinarik

da.

eta egoera larrian uzten du horrek. Kudeaketaz ez

- Plazan markesina bat jartzea

	
  
AZPEITIA-BEIZAMA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Beizamako plazatik ateratzen da, eta herriaren

- Ibilbidea Beizamako Santa Ageda auzotik abiatzea

beheko aldeko baserri-auzoetan geratu egiten da.

proposatzen dute, herritik 3 km-ra dagoen auzotik,

Azterketa herriz herri
Urrestilla eta Nuarben ere geratu egiten da, eta
ondorioz, Azpeitiko auzo horietako herritarrei ere
zerbitzua ematen die.

103.

hartara, auzo hartako bizilagunek ere zerbitzua
erabili ahal izango dute.
Tolosa aldera ez dute inolako loturarik. Beizamatik
Santutxo auzoraino “lanzadera” bat (taxi-busa izan
daiteke) jartzea proposatzen dute, Azpeitia-Tolosa
linearekin bat egin ahal izateko.
- Azpeitia-Tolosa lineak zerbitzu oso gutxi ditu, eta
ordutegia ez da egokia.

ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Astean zehar 5 zerbitzu daude egunean.
Asteburuetan eta abuztuan, berriz, 3.

- Astean zehar, 6. zerbitzu bat proposatzen dute,

- Ikastetxe bakoitzak bere ordutegia du, eta ikasle

da, eta eskolaz kanpoko jarduera asko 20:00ak

denak elkartzea ezinezkoa da. Saiatu izan dira
ikastetxeekin gaia koordinatzen, baina ezinezkoa
suertatu da.
- Gaueko zerbitzurik ez dago

iluntzean. Egun, azken autobusa 19:15etan ateratzen
aldera bukatzen direnez, proposatzen da azken
autobusa Azpeititik 20:30etan ateratzea.
- Asteburuetan eta abuztuan urteko gainerako
sasoietan bezalako ordutegia egotea eskatzen dute.
- Batxilergoko ikasleak 14:20etan ateratzen dira,
baina autobusa, aldiz, 14:00etan da. Ordutegi
horretara egokitzea aztertzea proposatzen da.
- Larunbat gauetan Azpeititik zerbitzu bat egon
dadila (taxi-bus merkea) eskatzen dute.
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- Eta astean zehar, Donostiatik Azpeitia eta Tolosara
gaueko zerbitzuak ere egon daitezela.

BESTE LINEEKIKO EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO (TRENA…) LOTURA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Unibertsitatera joateko konexioa badago,
Azpeititik.

- Askoz laburragoa eta merkeagoa litzateke

- Donostiara joateko, egunean bi autobusek baino
ez dute konbinazio egokia.

egitea. Tolosak, gainera, autobusa eta trena
eskaintzen ditu.

unibertsitatera joateko konexioa Tolosan barna

Orokorrean, Donostiara joateko konexioa Tolosatik
izatea.

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Egungo autobusak oso egokiak eta txukunak dira.

- Irisgarritasuna

Elurretan ibiltzeko prestatuak daude.
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INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Informazioa udaletxean ematen dute.

- Hobetu beharreko arloa da. Tolosako autobusen
informazioa lortzeko zailtasunak aipatu dituzte.
Paradetan informazioa egon beharko litzateke. Mugi
txartela non kargatu daitekeen informazioa jasotzea
oso zaila da.

ERABILTZAILEEI EMANDAKO TRATUA

GAUR EGUNGO EGOERA

Txoferren tratua oso ona da. Segurtasuna ematen
dute, herritarrak ezagutzen dituztelako.

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

Azterketa herriz herri
5.6. Errezil
5.6.1. Mugikortasun-ohiturak

Nola mugitzen zara?
8
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Zertarako mugitu ohi zara zure
herritik?
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Zenbatean erabiltzen duzu
autobusa?
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Zertarako erabili ohi duzu
autobusa?
7
6
5
4
3
2
1
0
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Adingabe edo menpekotasunen
bat duen norbaitekin bidaiatzen
duzu?

107.

Baduzu Lurraldebus edo Mugi
txartela?
11%

38%
62%

BAI

89%

EZ

BAI

EZ

Eskualdeko autobus zerbitzua
hobetuko balitz erabiliko zenuke?
0%

100%

BAI

EZ

Grafikoetan ageri den moduan, ikasketetarako eta lanerako mugitu behar izaten dute nagusiki, eta
autobus eskaerarik handiena ikasleena da, egunero mugitu behar izaten dutelako Azpeitia zein
Tolosako institutuetara. Ordutegiak ez datoz bat ikastetxeen ordutegiekin, eta autoa izaten da beste
alternatiba bat. Bada taxia hartu behar izaten duenik ere, bestela ez duelako herrira itzultzeko modurik.
Ezintasunen bat dutenentzat ere arazo handia da hori, eta behar horri erantzuteko eskaera jaso da.
Halaber, herrian dagoen Domusako langileek gutuna idatzi dute, euren egoeraren berri emanez, langile
asko direlako bidean gora eta behera ibiltzen direnak, gehienak antzeko ordutegietan.
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5.6.2. Ekarpenak lineaz linea
Linea bakarra pasatzen da herritik, Azkoitia-Tolosa. Urola Erdia eta Tolosaldea lotzen ditu linea honek,
eta nagusiki, Errezil eta Bidegoiango herritarrei ematen die zerbitzua. Norabide bakoitzean, hiru bat
autobus daude eguneko, eta asteburuetan murriztu egiten da zerbitzua. Ikasketak eta eskolaz kanpoko
jardueretarako gazteek herritik mugitu behar izaten dutela eta, zerbitzua murritzegi egiten zaiela irizten
diote parte hartzaile guztiek.

	
  
AZKOITIA-TOLOSA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Azkoitia-Tolosa ibilbideko autobusek geldialdia

- Ibilbidea egokia dela iritzi diote guztiek.

egiten dute Errezilgo plazan, eta bidean dauden
baserri-auzoetako paradetan.

Ibarguren auzoan parada bat jartzea komeni
litzateke.

- Taxi-bus zerbitzua plazatik ateratzen da, Azpeitira

- Taxi-bus zerbitzuak ez du balio plazatik gora bizi
diren herritarrentzat.

- Herrigunetik kanpoko gainerako geltokietara ere
iristea autobusa

Azterketa herriz herri
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ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Norabide bakoitzean 2 autobus daude. Astean

- Maiztasuna txikiegia da, Azkoitira zein Tolosara.

zehar, Tolosara goizean goiz eta eguerdian;

- Tolosara, goizean goizekoa egokia da. Goiz erdian

Azkoitira, berriz, goizean eta ilunabarrean.
Larunbatetan, Tolosara goizean goiz eta goiz erdian;
Azkoitira goizean eta eguerdian. Igandetan ez dago
zerbitzurik. Uztaila eta abuztuan astelehenetik
ostiralera dago bakarrik.
- Taxi-busa 10:50etan ateratzen da Errezildik,
10:30ean Azpeititik; arratsaldez, 19:00etan
Azpeititik, 19:15ean Errezildik.

/ eguerdi partean beste autobus bat beharko
litzateke.
- Tolosatik 14:45ean ateratzen dena
Bidegoianeraino doa. Autobus horren ibilbidea
Errezileraino luzatzea eskatzen dute.
- Tolosatik 18:30etan ateratzen dena mantentzeko
eskatzen da.
- Azpeitia-Azkoitira Arratsaldean beste zerbitzu bat
eransteko proposatzen dute, 16:45-17:00ak aldera,
extraeskolarretara jaisteko. Autobus horrek itzulera
behar luke Azpeitiatik 19:00etan (ostiraletan
20:00etan izatea proposatzen dute).
- Larunbatetan Azpeitia zein Tolosara arratsaldean
zerbitzu bat egotea eskatzen da: bazkalondoan
jaitsi, eta ilunabarrean igo ahal izateko.
- Igandetan larunbatetako zerbitzu bera edukitzea
eskatzen da.
- Larunbat gauetan Azpeititik igoko den autobus bat
egotea proposatzen dute (03:00ak aldera).
- Taxi-bus zerbitzuaren ordutegiek ez dira egokiak.
Jaitsi eta handik 1:30-2:00 orduren buruan igotzeko
aukera eman beharko luke, enkarguak egiteko,

Azterketa herriz herri
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medikuarenera joateko…
- Batxilergoko ikasleek erabiltzen dute gehien.
Euren ikastetxeko ordutegira egokitu beharko
litzateke.
- Dantza taldera, Azpeitira, 16 gazte jaisten dira
ostiraletan. Horrelakoei erantzuna eman beharko
lieke zerbitzuak.

- Maiztasun gutxi dago.

- Maiztasun handiagoa behar da (3).

- 11:00etan jaitsiz gero, ez dago itzulerako autobusik
19:00ak arte

- Joan-etorriko tarteak txikiagoak izan daitezela.

- DBH bukatu ondoren, ikastetxera joateko ez dago
autobusik.

- Derrigorrezko hezkuntzatik kanpo ikastetxera
joateko autobus zerbitzua edukitzea.

- Taxi-busa bezperako 13:00ak baino lehen eskatu
behar da.

- Tarte gutxiagorekin eskatu ahal izatea taxi-busa.

- Asteburuetako zerbitzua eskasa da.

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Egungo autobusa ez dago egokitua. Adineko

- Adineko jendearentzat eta mugikortasun arazoak

jendearentzat koska handia da. Deserosoak dira
(siletak, aulkiak…).

dituztenentzat autobus egokiak jartzea eskatzen
dute.
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- Autobusak garbi eta txukun daude

INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Informazioa udaletxean dago

- Parada guztietan ordutegien informazioa jartzea
eskatzen dute.
- Zerbitzua eten denean ez da abisurik ematen.
Horrelakoetan, nahikoa litzateke udaletxera
abisatuko balu konpainiak.

- Informazioa eta seinalizazioa eskasa da

ERABILTZAILEEI EMANDAKO TRATUA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Autobusetan egokia, telefonoan oso txarra.

- Taxi-bus zerbitzuko telefono-arreta oso eskasa da.

- Taxi-busa erabiltzeko, bezperako 13:30ak baino
lehen deitu behar da.

Telefono bidezko tratua txarra da, lehorra.
Gaztelaniaz
- Telefonoa hartzea asko kostatzen da, eta
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bezperako 13:30ak oso goiz da.
baino ez dute hartzen telefonoa.
Maiztasun batekin erabili behar duenarentzat oso
deserosoa da, telefonoz deitzen ibili behar delako,
eta telefonoa ez dutelako hartzen.
Ikasturte osoko egutegia onartzeko zailtasunak
daude.

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Egokia

- Azpeitin mugi txartela kargatu daiteke, baina
txartel berririk egin ez. Txartela non egin eta non
kargatu informazioa ez da egokia.
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5.7. Getaria
5.7.1. Mugikortasun-ohiturak

	
  
Nola mugitzen zara?
12

Zertarako mugitu ohi zara zure
herritik?
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Zenbatean erabiltzen duzu
autobusa?
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Zertarako erabili ohi duzu
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Adingabe edo menpekotasunen
bat duen norbaitekin bidaiatzen
duzu?

Baduzu Lurraldebus edo Mugi
txartela?
0%

0%

100%

100%

BAI

EZ

BAI

EZ

	
  
	
  
Eskualdeko autobus zerbitzua
hobetuko balitz erabiliko zenuke?
8%

92%

BAI

EZ

	
  
Parte hartzaileen artean autobusa da gehien erabiltzen dena, eta segidan, norberaren autoa. Erabilerei
dagokionean, berriz, oso anitza da. Gehien, lanerako erabiltzen da, baina ikasketek, aisialdiak eta
osasun zerbitzuek ere badute garrantzia getariarren mugikortasunean. Maiztasunari dagokionean,
berriz, egunero erabiltzen dute parte hartzaileen erdiak inguru, eta beste erdiak, aldiz, noizbehinkako
erabilera bat baino ez du egiten	
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5.7.2. Ekarpenak lineaz linea
Linea bakarra pasatzen da Getariatik, Zumaia-Donostia. Zerbitzuetako askotan Zarautzen trasbordoa
egin behar izaten dute.

	
  
	
  
EKARPEN OROKORRAK

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Bilbora joateko loturarik ez dago. Donostiara joan

- Bilbora joateko lotura hobetu (trenarekin).

beharra dago.

- Zarautz-Bilbo autobusak egon daitezela.

- Eskualde arteko zerbitzurik ez dago
- Lubiziengatik bideak ixten direnean (batez ere
Zumaia aldera), deskoordinazioa sortzen da
- Markesinak ez dira oso egokiak. Hemengo
eguraldia kontuan izanda, itxiagoak izan behar
lukete.
- Markesinetako eserlekuak ez dira oso egokiak
adineko jendearentzat.
- Zarauztik Arrasaterako autobusa ez da erabilgarria
unibertsitateko ikasleentzat, ez direlako eskolara
garaiz iristen.

	
  

	
  

	
  

- Markesina itxiagoak egitea.
- Markesinetan, eserlekuen partez, barandila
modukoak jartzea.
- Zarauztik Arrasaterako autobusa unibertsitateko
ordutegiekin egokitzea

115.
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ZUMAIA-DONOSTIA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Herriz herriko autobus zerbitzua Zarautzen

- Herriz herriko autobus zerbitzua Zumaian bukatu

bukatzen da.

dadila.

- Meagan ez dago geltokirik

- Meagan geltokia jarri

- Autopistatik doazen autobusak Antiguotik sartzen
dira.

- Autopistatik doazen autobusak, bitik bat

- Geltoki gehiegi dago Antiguon.

Antiguotik sartzea, eta bestea Amaratik.
- Antiguoko geltokiren bat kendu.
- Getaria-Zarautz lanzadera jarri, Zarauzko
autobusetara eta trenera loturarekin (2).
- Autopistatik doazen autobus gehiago jartzea.
- Zumaia-Getaria-Zarautz autobusak maizago, 20
minuturo edo.
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ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Ostiral gauetan edo jai bezperetan gaueko
zerbitzurik ez dago.

- Ostiral gauetan eta jai bezperetan gaueko
zerbitzuak jarri.

- Gaueko azkena motz gelditzen da.

- Gaueko azkena beranduago izan dadila, bai udan,
zein neguan.

- Ez dute lan-erreleboekin kontziditzen.

- Lan-erreleboak kontuan hartzea.

- Donostiatik bueltatzeko azkena goizegi da, eta
eskaintza kulturala ezin da aprobetxatu.

- Donostiatik bueltatzeko azkena beranduago atera
dadila.

- Udan ospitaletik autopistakoa kendu egiten dute
(15:30etakoa)

- Asteburuetan autopistatik zerbitzu gehiago jarri.

- Ordua baino lehenago alde egiten dute.

- Paperean dagoen ordutegia errespetatu dezatela.

- Orio eta Usurbilera joateko, Zarautzen egin behar

- Transbordoak errespetatu ditzatela, eta beste

den trasbordoetan ez dute itxoiten.Txoferren artean
komunikaziorik ez dago.

autobusaren zain geratu daitezela. Txoferrek euren
artean komunikazioa edukitzea

- Ordua errespetatzea, eta ez lehenago alde egitea.

- Larunbat goizetan autopistatik doan zerbitzua
jartzea
- Ospitalera doan zerbitzua 10 minutu lehenago
- Ordua baino lehenago alde egiten dute.

atera dadila, langileak lantokira garaiz iritsi ahal
izateko.
- Autobusen maiztasuna handitu, gero eta
erabiltzaile gehiago dagoelako (2).
- Ordua errespetatzea, eta ez lehenago alde egitea.
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BESTE LINEEKIKO EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO (TRENA…) LOTURA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Zarautzen trenarekin konbinazioa ez da egokia.

- Denbora ematea Zarautzen trenera joan ahal
izateko.

- Larunbat goizetan autopistatik doan zerbitzua
jartzea.
- Ospitalera doan zerbitzua 10 minutu lehenago
atera dadila, langileak lantokira garaiz iritsi ahal
izateko.
- Zarauzko eta Zumaiako tren geltokitik autobusera
joateko ez du astirik ematen. Autobusak tren
geltokian bertan parada izatea.

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Autobusak garbi daude.

- Ranpak edo plataformak jaistea.

- Autobus berriak altuegiak dira, eta adineko
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jendearentzat deserosoak dira. Eskailerak estuak
eta altuak dira. Ezinduek edo ume karroarekin
doazenek arazoak dituzte.
- Udan autobusetan hotz handia egiten du, eta
neguan, beroa
- Haurren-aulkiak lotzekoak ez dira egokiak.

- Autobus berriak oso deserosoak dira, eserita

- Irisgarritasuna kontuan hartu

joateko leku gutxiago dute, eta koska handiegia
dute

- Jende guztia eserita joan behar izatea, bereziki
autopistako bidaietan

- Jende askok zutik joan behar izaten du

INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Informazioa eskasa da. Autobus parada batzuk
lekuz aldatu dira, eta informaziorik ez da eman.
- Panel guztiak ez dute ondo funtzionatzen.
- Avenidatik edo zentrutik zein pasatzen den ez da
zehazten informazioan.
- Autobus batzuk (ospitaletik) ez dira azaltzen.

- Ez da zehazten zein autobusek izango duten
transbordoa

- Informazio argiagoa eman
- Txartela ateratzeko eta kargatzeko informazioa

119.

Azterketa herriz herri
- Txartela ateratzeko eta kargatzeko informaziorik
ez dago (non, nola...)

zabaldu

ERABILTZAILEEI EMANDAKO TRATUA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Denetik dago. Aldea dago txofer batetik bestera.
- Batzuetan ez dakite zer den beren ardura.
- Abiadura handiegian joaten dira, eta frenoarekin

- Jende guztia eserita joan behar izatea.

kolpe handiegiak izaten dira. Jende asko zutik
joaten da, eta arriskua sortzen dute.
- Txofer batzuei zalantzak galdetzea erreparoa
ematen du.

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Ordainketa sistema konplikatu samarra da.
- Tramoak ez dira era orekatuan kobratzen (tramo
laburrak garestiak ateratzen dira)

- Tramuen araberako tarifak berraztertzea.

120.
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- Kargatzeko sistema ez da ona. Kutxan bakarrik
egin daiteke, edo herriko denda batean, baina
denda hori batzuetan itxita dago.

121.
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5.8. Orio
5.8.1. M ugikortasun-ohiturak

	
  
Nola mugitzen zara?
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Adingabe edo menpekotasunen
bat duen norbaitekin bidaiatzen
duzu?

Baduzu Lurraldebus edo Mugi
txartela?
6%

32%
94%

68%

BAI

EZ

BAI

EZ

	
  
	
  
Eskualdeko autobus zerbitzua
hobetuko balitz erabiliko zenuke?
0%

100%

BAI

EZ

	
  
Lehendabiziko grafikoan oso agerian geratzen da mugikortasun ohiturak os0 banatuak daudela
Orioko parte hartzaileen artean, eta autobusak, trenak eta autoak, hurrenkera horretan, dutela
erabilerarik altuena. Autobusa erabiltzeko arrazoi nagusia aisialdia da, eta jarraian datoz lana eta
ikasketak.
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5.8.2. Ekarpenak lineaz linea
Bi linea pasatzen dira Oriotik, Zumaia-Donostia eta Zarautz-Aia-Orio. Lehendabizikoa da nagusiena,
eta zerbitzu gehien eskaintzen dituena. Gainera, autobus batzuk zuzenean sartzen dira autopistara
Orion, Donostiaraino (eta berdin itzuleran), eta beste batzuek herriz herriko zerbitzua egiten dute
(Usurbilen barna).

	
  
EKARPEN OROKORRAK

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Añibarko Portuko geltokia arriskutsua da
oinezkoentzat.

- Añibarko portuko geltokira pasatzeko
zebrabidea jarri (N634 errepidean), eta
botoidun semaforoarekin kontrolatu. Arrisku
handiko gunea
- Tren-estazioan zebrabidea jarri

- Añibarko Portuko geltokia ez da irisgarria.

- Irisgarritasuna hobetu.

- Añibarko Portuko geltokia oso zikina egoten
da
- Tren geltoki ondoko autobus geltokia martxan
jartzea*
- Azpeitia eta Azkoitiarekin autobus zerbitzu zuzena
izatea (Zarautzera iristen da baina Orioraino iristea
faltako litzateke). Aurreko batean ere
proposatutakoa da, eta gauzagarria ikusten zen.
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Egin ez den arren. Zarautz-Azpeitia izan ordez, OrioAzpeitia bihurtzea*
- Aiako zerbitzua indartzea*(2)
- Debagoienarekin konexiorako Pesarekin
koordinatzea*
- Añibarko Portuko geltokia arriskutsua da.
- Donostiako Avenidako parada txikiegi geratzen
da.

	
  
	
  
ZUMAIA-DONOSTIA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Orio eta Zumaia arteko konexioak aldrebesak dira.

- Getaria eta Zumaiara autobus zuzen gehiago.

Gehienetan transbordoa egin behar da Zarautzen
- Errekaldeko paradan, gauez, ez da beti autobusa
geratzen

- Parada guztietan autobusak gerarazteko neurriak
jarri.

- Orio-Unibertsitatea loturarik ez dago. Kanpusera
joateko buelta handia eman behar dute.

- Orio-Unibertsitatea autobusak, gutxienez
unibertsitatera sartzeko orduan.

- Zumaian ez da herri barruko paradaraino sartzen

- Udan ere Zumaiako herri barruko paradaraino
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udan. Adineko jendearentzat urruti geratzen da.

sartzea.

- Autobusak Urbilera sartzen dira

- Urbilera sartzea ekiditea (3)

- Geltoki gehiegi dago. Hurbilegi daude geltokiak
bata bestearengandik

- Errotaburuko geltokia kendu.
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- Ordu puntetan Orioko hondartzako biribilgunetik,
autopistarako sarbidetik, pasatzea (3)
- Ospitaletara doazen autobusak aurrez Antiguatik
sartzea

- Geltoki batzuk oso leku arriskutsuan daude

- Geltoki gutxiago jarriko nituzke
- Ospitalera doazen autobusen kopurua handitzea.
Neguan eta udan ordutegi bera izatea, ez kendu
zerbitzu hau udan, beharra berdina baita.
- Belartzako industrialdetik Zarautz etorbidera doan
bidetik joan beharko luke, Amerika plazatik pasa,
eta ohiko bidearekin jarraitu
- Errekalde eta Añorgan ez da ia inor jaisten. Bertara
joan nahi duenak Lugaritzeko geltokian hartu ahal
izango luke DBuseko 25. linea.

ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Donostialderako zerbitzu oparoa (6:55etatik

- Astean zehar Donostiatik ateratzen den azkeneko
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21:25ak bitarte). Zumaia aldera, berriz, eskasagoa
da zerbitzuaren maiztasuna (7:30etatik 22:50etara).

autobusa beranduago atera dadila, bereziki kultur

- Aiarako autobus gutxi dago (7 egunean).

dezan

ekitaldiak bukatu eta autobusa hartzeko astia eman
Ostiral gauetan ere autobus-zerbitzua jartzea
(larunbateko ordutegi berarekin ez bada ere,
gutxieneko batzuk), lanerako eta parrandarako
(Zarautzen jatetxeetan lan egiten duten zerbitzariak
adib) .
Gaueko zenbait zerbitzu indartu (jaiegun berezietan,
inauterietan, eguberrietan, eta ordu jakin batzuetan,
3ak aldera), gaztetxoek etxera itzultzeko ordutegia
izaten dute, eta oso beteta etorri ohi da autobusa,
eta jende asko kanpoan geratzen da. Horrek
borrokak ere eragiten ditu.
Igandeetan beranduago bukatu dadila zerbitzua
Neguko larunbat-gauetako zerbitzua 2 ordutik behin
izan beharrean, ordurokoa izan dadila
Arrasatetik-Zarautzerako autobusen ordutegiak
luzatu astelehen goizetan eta ostiral arratsaldetan,
astea bertan pasatzen duten ikasleen joan-etorria
errazteko. Murritzegi geratzen da egungoa.

- Oriora autopistaz eta herriz herriko zerbitzuak

- Autopistako zerbitzua eta herriz herrikoa tartekatu

ordutegi bera dute.

- Donostiarako autobusen maiztasuna handitzea*
(8)
- Ostiraletan gaueko zerbitzua jartzea* (4)
- Oriotik autopistan barnako zerbitzurik ez dago (4)
- Asteburuetan maiztasuna handitu
- Ospitalera zuzenean doazen autobusen
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maiztasuna handitu
- Festa egun berezietan eta hauen bezperetan
zerbitzu gehiago jarri, eta gaueko zerbitzua ere bai.
- Autopistatik doazen autobusen kopurua handitu

BESTE LINEEKIKO EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO (TRENA…) LOTURA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Zumaiarako autobusetan transbordoa egin behar

- Autobusen eta trenen ordutegiak oso antzekoak

izaten da, gehienetan, Zarautzen.

dira, eta zerbitzuan dauden hutsuneek ere bat
egiten dute. Zenbait ordutan ezin da ez autobusa
hartu, ezta trena ere. Hutsune horiek elkarren arteko
koordinazioarekin osatzea komeni litzateke
Trasbordoa egin behar denetan, konbinazioak ez
dira bermatzen. Ordutegian konbinazioa emateko
aukera ematen duen arren, praktikan, ez da
bermatzen, beste autobusa lehenago iristen bada,
ez du itxaroten.
Zarauztik Bilborako autobusak suhiltzaileen ondoan
uzten ditu ikasleak. Oriora etortzeko autobusa
urrutiegi geratzen da

- Autobusak eta trenak ordutegi bera dute

- Autobusa eta trenaren ordutegiak osagarriak izan
daitezela, bata galduz gero, bestea hartu ahal
izateko (6)
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- Hiriburuetatik datozen autobusekin lotura hobeak
edukitzea Donostian (Iruñea, Bilbo, Gasteiz…).

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Goizeko autobusak jendez lepo joaten dira

- Autobus luzeagoa edo autobus gehiago jarri

INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Autobus barruan ez dago behar bezainbesteko

- Autobus barruan informazioa eskuragarri egotea.

informaziorik (ordutegia, ibilbideak, konbinazioak…)

Txoferrek ordutegien esku orriak edukitzea.
- Zumaiako paradan ez da iragartzen udan autobusa
ez dela bertaraino iristen. Kartel handi bat jarri
beharko litzateke parada horretan ez dela gelditzen
abisatuz.
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- Poliklinikako geltokiko ordutegiak ez dira argiak.

- Noizbehinkako bidaiariak ez daki zein geltokitan

Autobusak jendea uzten du, baina ez du jasotzen

dago. Metroan eta Euskotrenen bezala, autobus
barruan pantaila bat egon beharko litzateke
geltokiak iragartzen dituena
- Geltoki guztiek ez dute pantailarik

ERABILTZAILEEI EMANDAKO TRATUA

gaur egungo egoera

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Gero eta jende gehiago ibiltzen da zutik

- Herri-arteko autobusetan ez luke jendeak zutik

autobusean. Zutik joaten direnentzat arriskua,
abiadura eta balaztada zakarrak izaten dira.

- Jende gehiegi joaten da zutik. Segurtasun gutxi
dago (3)

joan beharko.

- Txoferrek arreta gehiago jartzea geltokietan jendea
dagoen begiratzean, askotan ez baitira geratzen, eta
lurrean uzten dute jendea.
- Bikiak ditut, eta ezin dut autobusa erabili, ez
didatelako ranpa jaisten.
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PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Orio-Aginaga zatiko (5 km) biletearen prezioa

- Tramoak egitea.

desproportzionatua da (3 €), Donostiara
bezainbeste kostatzen da.
- Bi autobus konbinatu behar badituzu, eta
eskudirutan ordainduz gero, 2 txartelak ordaindu
behar dira

- Prezioa garestiegia da. Bidaia bakoitza 2,30 euro
kostatzen da.
- 3 txartel mota daude. Gehiago egon beharko
lukete

131.
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ZARAUTZ-AIA-ORIO

ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Orio-Aia autobusen maiztasuna oso eskasa da.

Maiztasuna handitu, edota, gutxienez, mediku eta

Goizeko eta arratsaldeko ordutegietatik kanpo,
medikuarenera, merkatura… joan-etorriak egitea
ezinezkoa da.

merkaturako joan-etorriak ahalbidetzea (batez ere
goizetan).

- Maiztasuna handitu. Hutsune handiak daude
- 15:30etan autobus bat jarri

INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

- Aiako Andatzako pantaila ez dabil

- Informazioa oso zaharkitua dago hainbat
paradatan.

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

Azterketa herriz herri
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5.9. Zarautz
5.9.1. M ugikortasun ohiturak

	
  
Nola mugitzen zara?
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Zertarako mugitu ohi zara zure
herritik?
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Zenbatean erabiltzen duzu
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Adingabe edo menpekotasunen
bat duen norbaitekin bidaiatzen
duzu?

Baduzu Lurraldebus edo Mugi
txartela?
10%

17%
90%

83%

BAI

EZ

BAI

EZ

	
  
	
  
Eskualdeko autobus zerbitzua
hobetuko balitz erabiliko zenuke?
3%

97%

BAI

EZ

	
  
	
  
Autobusa da parte hartzaileen artean gehien erabiltzen den garraio modua. Deigarria da, oinez
mugitzen direla izatea bigarren erantzuna, eta erantzun gutxien duena izanagatik ere, bizikletan
ibiltzen direnak asko direla. Trenak eta autoak betetzen dute bigarren eta hirugarren tokia. Aisialdia
eta lana dira autobusa erabiltzeko arrazoi nagusiak, eta maila apalago batean erosketak eta ikasketak.
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5.9.2. Ekarpenak lineaz linea
Zumaia-Donostia linea da nagusiena Zarautzen (autopistatik zuzenean doazen zerbitzuak nahiz herriz
herri doazenak), baina badaude beste bi linea ere: Zarautz-Azkoitia, Urola Erdiarekin lotzen duena; eta
Zarautz-Orio-Aia, nagusiki, azken herri horri zerbitzua emateko.
Bestalde, hiriburuak lotzen dituzten lineetan (Donostia-Bilbo, Donostia-Gasteiz eta Donostia-Loiuko
aireportua), hainbat zerbitzu demandapean erabil daitezke Zarauztik bertatik. Horien gaineko
ekarpenak ere jaso ditugu hemen.

	
  
EKARPEN OROKORRAK

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Zerbitzu desberdinen geltokiak bateratu egin
beharko lirateke.
- Askatasunaren Etorbideko markesina aztertu
beharko litzateke.
- Oro har, gehiago zaindu beharko lirateke loturak
- Adineko jendearentzat koska handiegia dago,
autobusera igo eta jaisteko
- Paneletan dagoen informazioa sarri ez da zuzena
(autobusa noiz iritsiko den).
- Linea desberdinak geltoki desberdinetan geratzen
dira.
- Webgunea traketsa da eta ez dute eguneratzen.

- Linea desberdinen geltokien inguruko informazio
zehatzagoa ematea.
- Webgunea argiagoa izatea eta gehiago
eguneratzea.

Azterketa herriz herri
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- Telefonoa ez dute sarri hartzen.
- Txoferren tratua ona da, oro har, baina batzuk
autobusa gelditzean ardura gehiago izan beharko
lukete.
- Mugi anonimoa badago, baina jendeak ez du
ezagutzen.

- Ikasleek, gazteen hobariaz gain, ikasle izateagatik
beste hobari bat izatea.
- Mugi anonimoari buruzko informazioa zabaldu.

- Beti trenez ibiliz gero, ezin da errekarga internetez
egin, autobusean balioztatu behar baita.
- Geltokietan zaintza-sistemak jarri beharko lirateke,
autobusen etorrera errazteko (oztoporik ez egoteko
geltokietan).
- Ez dago bizikletak eramateko aukerarik.

- Bizikleta eramateko aukera eskaintzea.
- Urbanoaren ordutegia lan-ordutegietara
egokitzea.

- Markesinak oso irekiak dira, eta euri egunetan

- Markesina egokiagoak

busti egiten zara

- Markesinak argiztatu

- Ordutegien letra-tamaina eta formatua txikiegiak

- 3. adinekoentzat eta ikusmen arazoa dutenentzat
ordutegiak letra handiagoarekin jarri (2)

dira

- Autobusak ez dira espaloira behar bezainbeste
hurbiltzen, eta elbarriek arazoak dituzte igotzeko

- Tren geltoki ondoan geratzea autobusa

eta jaisteko.
- Autobusek ez dute paradarik tren-geltokian, eta
eskualdeko osasundegitik urrun geratzen da
autobusa

- Donostian, Askatasunaren etorbidean joaterakoan
eta itzuleran geratzea

Azterketa herriz herri
- Autobusetako koska handiegia da, bereziki
adineko jendearentzat
- Donostian Askatasunaren etorbidean itzuleran
baino ez dira geratzen
- Garraio guztietarako txartel bateraturik ez dago

137.

- Donostiako Askatasuneko etorbideko parada
bereizi, Azpeitikoarekin batera ez dadin egon (2)
- Garraio guztietarako txartel bateratua egin
- Behar bereziak dituzten pertsonak aintzat hartzea,
eta horiek autobusera igotzeko eta jaisteko behar
duten denbora errespetatu dezala txoferrak.
- Asteburuetako, jai-egun berezietako eta kultur
ekitaldi berezietako (jazzaldia, Donostiako Aste
Nagusia, Zinemaldia, Zarauzko Euskal Jaiak…)
maiztasunak handitu linea guztietan (12)
- Udan maiztasunak handitu
- Lurraldebuseko webgunea hobetu, eta
informazioa eskuragarriago jarri
- Smartphonetarako aplikazioa sortu, autobusa noiz
iritsiko den ikusteko, eta ordutegien informazioa
edukitzeko (2)
- Lanerako sartu-irteerekin koordinatu autobusordutegiak.

- Debagoienarako lotura oso txarra da.

- Dendarien ordutegiak aintzat hartu
- Debagoienarekin lotzeko autobus zerbitzua
hobetu.
- Autobusek wifia edukitzea
- Txoferrek paperezko ordutegiak edukitzea
jendearen eskuragarri
- Orion, tren geltokiaren ondoan, geltokia jarri
- Mugi txartela familiakoa izan dadila (2)
- Taldeentzat txartelak asko hobetu behar dira, eta
autobus gidariak teknologia berrietan trebatu

Azterketa herriz herri
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- Rekargarako terminal gehiago jarri.
- Autobus-lineek zenbaki edo kode bat izan
dezatela (2)

	
  
ZUMAIA-DONOSTIA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- 3 linea daude Donostiara joateko, eta hori ondo

- Autobusa Aia-Orioko tren geltokian geratzea,

baloratzen dute: autopistaz doana eta Antiguotik

Zarauzko Arraun Elkarteko kideak bertan igo eta

sartzen dena; autopistaz doana eta ospitaleetatik

jaitsi ahal izateko entrenatzera doazenean (100

pasatzen dena; herriz herri doana.

erabiltzaile potentzial inguru).

- Zarauzko Arraun Elkartea Oriora joan ohi da
entrenatzera eta 100 lagun inguru dira. Gaur egun,
autobusa ez da geratzen tren geltokian.
- Ospitaletara doana: joatean 30 minutu behar ditu

- Itzultzean ere 30 minutuko iraupena izatea.

eta itzultzean 45 minutu.
- Autopistako autobusa Oriora joaten da, eta
bertatik autopistara

- Oriotik pasa gabe, Zarauztik Donostiara zuzenean
autopistatik autobusak jartzea (3)
- Autopistatik zuzenean doazen autobusen kopurua
handitu (5)

- Errepide nagusian geratzen da autobusa

- Asteburu goizetan autopistatik doazen autobusak

Azterketa herriz herri
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izatea (7)
- Ordu puntetan Araba kaletik ere pasa dadila
- Gauetako autobusa Urbilen sartzen da.

autobusa (2)
- Urbil itxita dagoenetan ez dadila bertara sartu.
- Miramon Teknologia Parkera sartze autobusa
- Zenbait geltoki ez dira erabiltzen. Kenduko nituzke
- Talai-Mendi inguruan, auzo berriari eta kanpinari
zerbitzua emango liokeen gelditoki berri bat jarri.
- Orio-Getaria tarteko konexioak ez dira onak,
gehienetan transbordoa egin beharra dago.

ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Lehenbizikoa 6:45etan da.

- Lehenbizikoa 6:00etan izatea.

- Astean zehar azkena 22:15etan da.

- Gauez zerbitzua beranduago bukatzea, 00:00etan
(zinera joateko, ostegunetan ikasleak itzultzeko…).

- Antiguatik doana: ordu puntetan jende asko

- Ordu puntetan ordu erdiro jartzea autopistako

egoten da, eta zutik joan behar izaten dute

zerbitzua edo eserleku gehiago (7:00-9:00/ 14:00-

bidaiariek.

16:00 / 18:00-19:00).
- Ospitaletara doana: urte osoan egotea orduroko

- Ospitaletara doana: ez da orduro egoten urte
osoan (asteburutan eta udaran gutxiago dago,
baina berdin gaixotzen gara). Onkologikoan ez da
beti geratzen, langileen ordutegiaren arabera dago

zerbitzua eta Onkologikoan gelditzea.
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antolatuta.
- Ostiraletan ez dago gaueko zerbitzurik.

- Ostiraletan ere gaueko zerbitzua egotea.

- Festetan jende asko ibiltzen da gaueko zerbitzuan,

- Festetan errefortzuko autobusa jartzea

eta segurtasun aldetik egoera arriskutsuak sortzen
dira.
- Oro har, nahiko puntualak dira, baina jende asko

- Sarrera arintzea, txartelaren erabilera sustatuz.

ibiltzen den geltokietan eskudirutan ordaintzen
duten bidaiariek asko mantsotzen dute. Esate
baterako, unibertsitatean bidaiari asko igotzen da,
baina azkar doa ikasleek txartela erabili ohi
dutelako. Donostia erdialdeko geltokietan, berriz,
mantsoago doa.
- Autopistatik doazen autobusen maiztasun
handiagoa (9)
- Ordu puntetan maiztasuna handitu (6)
- Herri barruko geltokietan jaitsi eta igotzeko aukera
egotea (San Pelayo, La Perla…)
- Gauetako zerbitzua handitu (5)
- Ostiral gauetan zerbitzua jarri (6)
- Zerbitzua beranduago bukatzea (8)
- Autobus batzuk, zuzenean, Donostiako Pio XIIra
joatea (5)
- Ospitaletako autobusen ordutegia zabaldu.
Goizean lehenago has dadila (5)
- Ospitaletako autobusa asteburuetan ere
mantendu (3)
- Arratsaldetako zerbitzua indartu
- Goizean goizago has daitezela (4)
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- Asteburuetako ordutegia murritza da (4)
- Urte sasoi guztietan autobus zerbitzuaren
eskaintza bera izan dadila

BESTE LINEEKIKO EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO (TRENA…) LOTURA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Loturak ez,

- koordinazio

- Trena eta autobusaren arteko diferentzia estuegia
- Aiatik datorren autobusaren zain egoten da 15’

da. Osagarritasuna bilatu (7)
- Autobusa ez dadila Aiatik datorren autobusaren
zain egon.

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Autobusen

- Irisgarritasuna
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- Jende gehiegi joaten da autobusetan (2)
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- Autobus gehiago eta maizago jarri (19)

- Zutik jende asko joaten da, eta arrisku egoerak
sortzen dira, batez ere, autopistan hartzen duen
abiaduragatik.

INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- 3 linea daudenez, batzuetan nahasmenak sortzen

- Kode bat jarri linea bakoitzari: Z1, Z2, Z3.

dira.

- Zarautz-Orio Aian itzuleran Aia-Orio-Zarautz
jartzea.
- Geltoki guztietan informazio-panelak jarri (4)
- Informazioa ez dago eguneratua (3)

ERABILTZAILEEI EMANDAKO TRATUA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Herriz herri dabilen autobusak abiadura handiegia
hartzen du, eta mareatu egiten naiz.

Azterketa herriz herri
- Txoferrek begirune gehiagoz jokatu dezatela.

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Eguneko gehienezko gastu bat egon dadila
- Hilabeteko gehienezko gastu bat egon dadila,
autopistako erabiltzaileentzat bezala
- Larunbat gauetako zerbitzuak garestiagoak dira

- Larunbat gaueko zerbitzuak prezio bera izatea
- Familia batek joan/etorria autobusean egitea oso
garestia da
- Tarifa oso garestiak dira, bereziki aireportura joateko

	
  
ZARAUTZ-AIA-ORIO

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Zarauzko Arraun Elkartea Oriora joan ohi da

- Autobusa Aia-Orioko tren geltokian geratzea,

entrenatzera eta 100 lagun inguru dira. Gaur egun,

Zarauzko Arraun Elkarteko kideak bertan igo eta

143.
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autobusa ez da geratzen tren geltokian.
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jaitsi ahal izateko entrenatzera doazenean (100
lagun inguru).

	
  
BILBO/GASTEIZ

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Donostiara joan behar izaten da autobusa

- Autopistatik gertu geltoki bat jartzea, aireportura

hartzera, eta autobusa Zarauztik pasatzen da
ondoren.

edo Arrasatera doazen autobusak geratzen diren
toki inguruan
- Donostia-Bilbo-Donostia autobusek geldialdia
izatea San Pelaioko apeaderoan (4)

- Bilbo eta Gasteizerako zerbitzuak demandapean
dira.

- Bilbo eta Gasteizerako autopistako zerbitzuak ez
daitezela demandapean izan.

Azterketa herriz herri
ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Bilbora joateko autobus gutxi daude, herriz herri
joateko.-

- Bilbora herriz herri joateko zerbitzu gehiago
jartzea.

- Zerbitzua oso eskasa da.

- Zerbitzu duin bat eskaini Bilbora.

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Autobus-aldaketa egitean, txartel bat erostetik

- Autobus-aldaketa egitean, ordainketa ez egitea

bestea erostera ordu eta erdi baino gutxiago pasa

iraupenaren arabera edo iraupen hori handitzea.

bada, bigarren bidaia doakoa da eta hortik gora
ordaindu egin behar da. Gasteiztik datozenak oso
justu ibiltzen dira, eta batzuetan bigarren bidaia
ordaindu egin behar izaten dute.
Aireporturako zerbitzua garestia da batzuentzat
(beste batzuentzat, berriz, ez). Gainera, autobusa
Zarautzera sartzeko aldez aurretik erosi behar dute,
eta bidaia-agentzian eginez gero komisioa

Aireporturako zerbitzua merkatzea eta komisioa
ordaindu beharrik ez izatea.
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kobratzen dute. Pesaren webgunean ordainduz
gero, berriz, ez, baina herritar guztiek ez dute
webgunea erabiltzen.

- Loiura doazen autobusen billetea leihatilan edo
internet bidez hartu ahal izatea, ez bakarrik bidaiaagentzietan (2)
- Loiurako derrigorrezko komisioa kendu (17 €
joan/14 € etorri)

	
  
ZARAUTZ-AZKOITIA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Autobus asko ez dira Aizarnazabaldik pasatzen.-

- Aizarnazabalen ere gelditzea, eskaeraren arabera.

Azterketa herriz herri
ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Oso gutxi daude.

- Zerbitzu gehiago jartzea.

- Ez datoz bat lantegietako ordutegiekin.

- Lantegietako ordutegietara egokitzea

- Maiztasuna handitu
- Zerbitzua beranduago bukatu dadila, 24:00ak
inguruan

BESTE LINEEKIKO EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO (TRENA…) LOTURA

GAUR EGUNGO EGOERA

- Zarauzko trenarekin konbinazioa ez da egokia

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

147.
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5.10. Zestoa
5.10.1. M ugikortasun-ohiturak

	
  
Nola mugitzen zara?
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Zenbatean erabiltzen duzu
autobusa?
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Zertarako erabili ohi duzu
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Adingabe edo menpekotasunen
bat duen norbaitekin bidaiatzen
duzu?

Baduzu Lurraldebus edo Mugi
txartela?
0%

28%
100%

72%

BAI

EZ

BAI

EZ

	
  
	
  
Eskualdeko autobus zerbitzua
hobetuko balitz erabiliko zenuke?
0%

100%

BAI

EZ

	
  
	
  
Parte hartzaileen artean autobusa da garraiobiderik erabiliena. Oinez ibiltzeko ohitura handia dute,
eta autoak ere badu bere lekua. Aisialdirako erabiltzen dute gehien, eta ikasketetarako,
erosketetarako zein osasun zerbitzuetarako erabiltzen dutenen kopurua bera da.
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5.10.2. Ekarpenak lineaz linea
Hiru linea pasatzen dira Zestoatik:
•

Azkoitia-Zarautz

•
•

Azkoitia-Donostia
Zumaia-Zumarraga-Ospitalea

	
  
	
  
EKARPEN OROKORRAK

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Bi geltokien artean tarte handiegia dago, bakoitza

- Geltoki biak bateratzea. Segurtasunaren

herriko punta batean.

ikuspegitik errepide erdian geratzea ez da batere

- Festak, ekintzak bereziak, kale konponketak

aproposa.

gertatzen direnean herriko geltokia kendu egiten

- Zestoatik Iraetaraino doazen zerbitzu gehiagoren

da, eta errepidearen erdian geratzen dira
autobusak, oso arriskutsua da.
- Ez dago segurtasunik. Iluna dago eta gauez ez du
segurtasun sentsaziorik ematen. Zumaiatik
datorrena herrira sartzen da, baina Azpeititik
datorrena ez.
- Arozena parekoan (eskola parekoa) ez dago
argiztapenik, jende gutxi egoten da.
- Plazako geltokiaren pare-parean gozoki-makina
jarri dutenetik, gaztetxoak ibiltzen dira bertan
asteburuetan eta astelehenetan zikin egoten da.
- Herri ikuspegia falta zaigu, Euskal Herri mailako

beharra.
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zerbitzua izan beharko luke.
- Debabarrenarekin loturak hobetzea, eta Bilborako
zuzeneko lotura jartzea (Unibertsitatera)
- Mugi txartelaren tramitazioa azkarragoa eta
argiagoa izan beharko luke.
- Txartela birkargatzeko aukerei dagokienez,
Donostiako Kanpuseko kutxan birkargatzeko
aukera egon beharko litzateke.
- On-line kargatzeko aukera dago, baina batzuetan
gidariek ez dute izaten honen berririk, eta trakets

- Gidari guztiek on-line kargaren berri izan beharko
lukete, nola egiten den jakin beharko lukete.

ibiltzen dira karga burutzeko.

- Informazio-eskuorriak etxez etxe bidali
- Txoferrek informazio-eskuorriak eduki ditzatela,
eskura
- Ikasberriren parean, Loiola eta Azpeitia artean,
geltokia jarri.
- Txoferrak bizikleta tolesgarria sartzen debekatu
izan dit

- Bizikletak autobusean sartzeko aukera eman (2).
- Bizikleta tolesgarriak autobusean sartzen uztea
- Urola Kosta eta Debagoiena arteko komunikazioak
hobetu
- Aterpe zabalagoen beharra dago
- Altzibar hiribidean geltokia jarri
- Geltokietan ibilbideen informazioa agertzea
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AZKOITIA-DONOSTIA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- La Gipuzcoana, garraio zerbitzu publikoa izanik,

- Euskotrenek kudeatzen dituen autobusen antzera,

pribatu modura funtzionatzen du, ez du garraio

garraio publikoaren ikuspegiarekin lan egin
beharko luke La Gipuzcoanak.

publikoaren ikuspegia. Batzuetan gertatzen da,
autobusetik jaitsi beharra eta Azpeitiara doazenak
beste autobus batera eramatea adibidez,
aurreikusiak ez dauden zerbitzu aldaketak etab.
- Donostiara doan autobusa Azpeitian betetzen
bada, kalean geratzen dira, Zestoarrei bereziki

- Zerbitzua erabilerarekin bat etorri beharko
litzateke.

eragiten die honek.

- Ez du zerbitzu publiko izaerarik

- Zerbitzu publiko izaera exijitu
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ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Autobusak batzuetan ordua baino lehen alde
egiten du.

- Ordua baino lehen ez dadila joan, ordutegia
orientagarria bada ere.

- Neguko zerbitzua, egindako azken aldaketekin

- Zerbitzua urte osoan zehar ibilbide berdinarekin

egokia da. Udako zerbitzua ez da egokia, uztaila eta
abuztuan aldaketak izaten dira ibilbidean,
Ondarretako sarreratik sartu (Igara, Unibertsitateak,

mantentzea, beharrezkoa balitz udako tartean
maiztasuna edo autobus kopurua txikitu behar
arren.

Ondarreta…) beharrean zuzenean Amarara sartzen
da autobusa, eta heldu ahala bueltako bidaia egiten
du. Honek zerbitzua oso erraz kolapsatzea dakar,
gidariek presio handiak izaten dituzte garaiz
ibiltzeko, eta erabiltzaileek zailtasunak izaten
dituzte Dbusekin koordinatu behar baitute.
- Urola Ikastolako ikasleak eskolatik 14:40etan
irteten dira eta autobusa 14:35 pasatzen denez, zain
egon behar izaten dute.
- Maiztasuna areagotu (4)
- Arratsaldeko ordutegia indartu
- Eskola ordutegietara egokitu autobusak
- Udako ordutegian Kostako irizpide berak erabili
- Maiztasuna hobetu da, baina oraindik motz
geratzen da, bereziki lehen eta azken orduan.

- Lehen eta azken orduan maiztasuna handitu.
- Asteburuetako zerbitzua indartu

Azterketa herriz herri
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BESTE LINEEKIKO EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO (TRENA…) LOTURA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Ikasleek Elgoibarrerako zerbitzua Azpeititik egiten

- Zerbitzuen arteko koordinazioa

dute, eta askotan bi autobusen arteko
komunikazio-falta nabari da

- Oriora lanera joateko autobusez aldatu behar dut,
eta denbora asko galtzen dut.
- Trenarekin lotura hobetu

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Zestoatik 43 ikaslek erabiltzen dute autobusa

- Ikastolaren ordutegiak kontuan izanik zerbitzu
osagarriak jartzea.

Azpeitiko Urola Ikastolara joateko. Askotan ez da
tokirik egoten autobusean, eta kanpoan geratu izan
dira.
- Irisgarritasunaren ikuspegitik guztiak ez dira
egokiak, gaur irisgarritasun arazoak dituzten

Azterketa herriz herri
pertsonek aurretik deitu egiten dute etorriko direla
esanez, egokia den autobus bat jarri dezaten.
Arrapalek ez dute guztietan behar bezala
funtzionatzen eta koska handia dago autobusetatik
jaisteko bestela.
- Euria egiten duenean, ura sartzen da autobus
zaharrenetan.

- Jende asko joaten da zutik

- Esertoki gehiago jarri

INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Geltokietako pantailek ez dute informazio egokia

- Oso erabilgarria da, eta konpondu beharko

ematen. Martxora arte ondo funtzionatu zuten,
baina martxotik “desfasatuta” dabiltza.

lituzkete.

- Eguneratutako informazioa ez da argia geltokian
eta ez dago eguneratuta. Geltoki bakarrean dago
gainera (lehen bietan zegoen baina puskatu egin
dute jadanik)

- Pantailetako informazioa ez da fidagarria
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ERABILTZAILEEI EMANDAKO TRATUA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Gidarien artean denetik dago.
- Jende asko dagoenean ere, banaka-banaka sartu
behar izaten dugu . Bi ateak ireki beharrean bakarra
irekitzen dute, eta honek denbora galera handia
dakar. Heziketa kontua da, bi ateak ireki eta denak
modu egokian sartzeko gai izan beharko genuke.

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Txartelarekin eta ordainketa sistemarekin pozik.

- Txartelarekin

Minimoak oso altuak dira, 1,27 da minimoa eta
Iraetaraino joateko adibidez kilometro bateko
distantzia baino ez dagoen arren, 1,27 ordaintzen
da.
Egun batetik bestera alde handia egoten da
0,70/0,88. Lurraldebusek ez du ondo funtzionatzen.
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Txartel orokorra oso garestia da.
Txartela estankoan birkargatu ahal izatea abantaila
handia da.

	
  
ZUMAIA-ZUMARRAGA-OSPITALEA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Ordutegiak hutsuneak ditu, eta ez dago gainera

- Maiztasuna handitu

honen inguruko informazio argirik.Aizarnazabaletik
pasatzen denetik Arruako jendea zerbitzurik gabe
geratzen da ordu tarte handi batean. (Goizean bat
dute eta 16.00etan beste bat)
- Ospitaleraino doan azken autobusa 19:20etan
pasatzen da Zestoatik, goizegi da gaua ospitalean
igarotzera doan jendearentzako.-
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BESTE LINEEKIKO EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO (TRENA…) LOTURA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Zumaian trenekin oso ondo dago koordinatuta

- Ordutegiak tren zerbitzuekin koordinatzea.

batzuen ustez; beste batzuek diotenez ordea, trenak
t’erdietan dira eta autobusa hamar gutxiagotan
heltzen da.

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Berogailua beti egoten da piztuta, batzuetan jasan

- Kanpoko tenperatura kontuan izan, eta gidariek

ezina da.

erabiltzaileen erosotasunari arreta jartzea.

158.
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159.

INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Geltokietako pantailek ez dute informazio egokia

- Oso erabilgarria da, eta konpondu beharko
lituzkete.

ematen. Martxora arte ondo funtzionatu zuten,
baina martxotik “desfasatuta” dabiltza.

	
  
AZKOITIA-ZARAUTZ

ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Zarautzeko Antonianoetara doazen ikasle asko

- Maiztasuna handitu, ikasleen ordutegiak kontuan

daude, lanbide heziketako zikloak egitera.

harturik eta Zestoako erreferentziazko anbulatorioa
Zarauzkoa dela kontuan izanik.

Ordutegiak oso desegokiak dira beraientzako,
goizean zerbitzu bat 6:45etan irteten da Zestoatik
eta 7:10etan heldu Zarautzera, hurrengoa 9:00etan
heltzen da eta ikasleak 8retan hasten dira. 14:15etan
bukatzen dituzte klaseak, eta autobusa 14:00etan
da, bestela 16:00ak arte itxaron behar izanda.
- Era berean, tokatzen zaien anbulatorioa
Zarautzekoa da, kontsultatara joan behar izatekotan

Azterketa herriz herri
edo analisiak etab egitera adineko jendeak taxia
edo anbulantzia eskatu behar izaten dute.-

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Jarri dituzten autobus berriak txikiak dira, urbano
itxurakoak eta ez dira batere erosoak.

INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Geltokietako pantailek ez dute informazio egokia

- Oso erabilgarria da, eta konpondu beharko

ematen. Martxora arte ondo funtzionatu zuten,
baina martxotik “desfasatuta” dabiltza.

lituzkete.
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5.11. Zumaia
5.11.1. M ugikortasun-ohiturak

Nola mugitzen zara?
25

Zertarako mugitu ohi zara zure
herritik?
20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

Zenbatean erabiltzen duzu
autobusa?
14
12
10
8
6
4
2
0

Zertarako erabili ohi duzu
autobusa?
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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Adingabe edo menpekotasunen
bat duen norbaitekin bidaiatzen
duzu?

BAI

162.

Baduzu Lurraldebus edo Mugi
txartela?

EZ

BAI

EZ

Eskualdeko autobus zerbitzua
hobetuko balitz erabiliko zenuke?

BAI

EZ

Autobusa da parte hartzaileen artean garraiobiderik erabiliena. Oinez eta autoan ibiltzen direla
adierazi dute, ondoren, eta laugarren tokian dago trena. Aisialdia da gehien errepikatzen den erabilera
mota, baina gainerako erabilerak paretsu dabiltza: lanerako, osasun zerbitzuetarako, ikasketetarako
edota erosketak egiteko.

Azterketa herriz herri
5.11.2. Ekarpenak lineaz linea
Bi linea daude Zumaian, bata Donostiarekin lotzen duena (zenbait zerbitzu autopistatik, beste batzuk
herriz herri), eta Zumarraga-Ospitalera doana.

	
  
EKARPEN OROKORRAK

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Udan autobusa ez da herri barruraino sartzen eta

- Zerbitzu guztiak Txomin Agirreraino sartzea.

adineko jendearentzat urruti geratzen da. (3

- Unibertsitate sarrera-irteeretan goizean-goiz

pertsonak)
- Azpeitia-Zumarragako autobusa ez da Txomin

(8:00-10:30) eta eguerdian (14:00/14:30/15:00)
zerbitzu osagarriak jartzeko aukera

Agirren sartzen.
- Trena garestitu da eta autobusez doan jendea
ugaritu dira (unibertsitateko ikasleak bereziki),
autobusa gehiago betetzen da. Zutik gero eta jende
gehiago. Betea dagoelako jendea kalean geratzen
da (unibertsitatean bereziki). Autopistatik zutik
joateak segurtasunaren aldetik suposatzen
duenaren inguruko kezka dute erabiltzaileek.
- Bilborako zerbitzua jarri (2)
- Portuko geltokia kenduko nuke
- Eibarrekin lotura hobeagoa
- Zumaian geltoki gehiago jarri (2)
- Geltokietan eta internetean dagoen informazioa ez

- Geltokietan eta internet bidez ematen den

163.

Azterketa herriz herri
dator bat.

informazioa koordinat (2)
- Jaiegun berezietan, eta herriko festetan zerbitzu
bereziak jarri, eta gauez ere bai.

- Donostiako Pio XII geltokia ez da erosoa

- Pio XIIko geltokiak aterpea behar du
- Hiriburuen arteko loturak hobetu

- Informazio-paneletako informazioa ez da
zuzenegia
- Lurraldebusekin telefono bidezko harremana
edukitzea oso zaila da

- Informazioa eguneratu (2)
- Telefono zerbitzu eraginkorra martxan jarri
- Markesinak ez dira egokiak negurako
- Gasteizekin lotura eduki
- Zikintasun handia dago markesinetan

	
  
	
  
ZUMAIA-DONOSTIA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Autobus batzuek Donostia-Zarautz eta Donostia-

- Autobus guztiek ibilbide osoa egin dezatela,

Getaria egiten dute

Zumaiaraino
- Orio-Zumaia arteko zerbitzua indartu
- Zerbitzu gehiago pasa daitezela Urbiletik (2)
- Autobusa Lasarte-Oriara sartu dadila

164.
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165.

- Udan Txomin Agirreko geltokia ez dezatela kendu

ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Larunbatetako zerbitzua hobetu beharko litzateke
(4)
- Ordu puntetan autobus zuzena Zumaiatik
- 23:00etan lanetik ateratzen garenok ez dugu
zerbitzurik.
- Ostalaritzan lan egiten duen jende asko dago
inguruan, eta lanetik ateratzerakoan ez dute
zerbitzurik.

Donostiara, autopistatik
- Zerbitzua beranduago arte mantendu (4)
- Donostiatik ateratzen den azken autobusa
beranduago atera dadila, kultur ekitaldietaz gozatu
eta autobusez etxera itzuli ahal izateko.
- Maiztasuna handitu (7)
- Zerbitzuarekin goizago hasi
- Larunbat gauetako zerbitzuak autopista bidez izan
daitezela
- Udan Ospitaletako autobusa mantendu

Azterketa herriz herri
BESTE LINEEKIKO EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO (TRENA…) LOTURA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Transbordoa egin behar denetan autobusek ez
dute itxaroten

- Transbordoak errespetatzea

- Autobusak eta trenak oso antzeko ordutegia dute

- Ez dezatela kointziditu trenak eta autobusak (2)

- Konpainia ezberdinen arteko loturak hobetu

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINAK, GARBITASUNA, MUGIKORTASUN MURRIZTUA
DUTEN PERTSONEN IRISGARRITASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Bi autobus berri sartu dituzte eskailerarik

- Irisgarritasuna

gabekoak eta irisgarritasun aldetik egokiagoak,
baina eserleku asko kendu dituzte.
- Autobus berriak estuak dira eskailerak dituzte
autobus barruan eserlekuetara igotzeko, erori izan
dira eskailera dela eta.
- Autobus zaharretan, autobusetik jaisteko koska
handiegia da.

- Autobusak zikinak egoten dira, usain txarra dute

- Garbiketa zaindu
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- Telefono bidezko arreta oso txarra da

- Telefonozko arreta egokia jarri

- Goizetan ikasle askok hartzen du autobusa, eta
autobusak jendez lepo joaten dira

- Zerbitzua indartu eta autobus gehiago jarri
goizeko lehen orduan

- Autobusetan jende asko joaten da zutik, arrisku
handia dago.

- Jendea eserita joan dadila

INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Informazioa eguneratuta egon ohi da geltokietan,

- Ondo legoke gidariek ordutegien inguruko

autobusean ez da informaziorik izaten.

informazioa izatea.

- Ordutegietan erabilitako letra txikiegia da adineko
jendeak irakurri ahal izateko.

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Mugi txartelarekin oso gustura.

- Bizkaia eta Gipuzkoako txartelak bateratzea.
Lurraldebus txartela erabilita Bilboraino joateko
aukera izatea.
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ZUMAIA-ZUMARRAGA-OSPITALEA

ORDUTEGIAK ETA M AIZTASUNA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Maiztasun oso txikia du

- Maiztasuna handitzea (5)

- Aizarnazabalera autobus gutxi daude

- Aizarnazabalerako autobusak ugaritu

INFORMAZIOA ETA KOM UNIKAZIOA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Geltokietan informazioa falta da

- Ordutegiak eskuragarri egotea

168.

Azterketa herriz herri
PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

GAUR EGUNGO EGOERA

HOBETZEKO PROPOSAM ENAK

- Mugi txartelarekin oso gustura.

- Bizkaia eta Gipuzkoako txartelak bateratzea.
Lurraldebus txartela erabilita Bilboraino joateko
aukera izatea.

169.

Azterketa lineaz linea

170.

Atal honetan lineen azterketa egin dugu, batez ere galdetegietako alderdi kuantitatiboa kontuan
hartuta. Horrez gain, linea bakoitzaren eskualdeko ikuspegi orokorra txertatu dugu, 5. ataleko
ekarpenak kontuan hartuta.
Sei gairi buruzko ekarpenak jaso ditugu: ibilbidea, geltokia, ordutegia, maiztasuna, informazioa eta
koordinazioa. Galdetegien erantzunak aztertuta, iruditzen zaigu koordinazioaren galdera ez dela ondo
ulertu, erantzunak ez baitira oso koherenteak errealitatearekin. Informazioari dagokionez, proposamen
orokorra izan da informazioa modu argiagoan eta ulerterrazagoan ematea, eta eskuragarriagoa izatea;
esate baterako, pantaila elektronikoak jartzea edo smartphonetarako aplikazioak sortzea, eta
paradetan zein autobus barruan informazioa edukitzea proposatu dute herritarrek.

6.1. Aia-Orio-Zarautz
33 lagunek bete dute galdetegia. Hona hemen euren balorazioa:
6.1.1. Ibilbideak
Parte-hartzaile kopuru handi batentzat ibilbidea ez da egokia. Zarauztik Aiara zuzenean doazen
autobus kopurua handitzea da eskaera nagusia.

Egokia iruditzen zaizu ibilbidea?
2
12

20
15
10
5
0

19

BAI

EZ

Egokia iruditzen zaizu ibilbidea?

ED/EE

ED/EE
EZ
BAI
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6.1.2. Geltokiak
Gehienentzat egokia da geltoki kopurua. Zarautzen geltokiren bat gehiago jartzea, eta Orioko trengeltokiko parada martxan jartzea dira gehien eskatzen diren neurriak.

Geltoki kopurua egokia da?
5
6
22
BAI

EZ

Geltoki kopurua egokia da?
20
15
10
5
0

ED/EE
EZ
BAI

ED/EE

6.1.3. Ordutegiak
Galdetegia erantzun duten gehienek uste dute ordutegia ez dela egokia. Autobusen ordutegik lan eta
ikasketa-ordutegiak kontuan hartzea eskatzen dute herritarrek. Beranduago bukatzea, eta
asteburuetako ordutegiak zabaltzea eskaera orokortuak dira.

Ordutegia egokia da?
6

19

8

BAI

EZ

ED/EE

Ordutegia egokia da?
20
15
10
5
0

ED/EE
EZ
BAI
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6.1.4. M aiztasuna
Goizean zehar autobus gehiago jartzea, eta arratsaldean, gutxienez beste autobus bat gehiago dira
eskaera nagusiak, asteburuetako maiztasuna handitzearekin batera.

Maiztasuna egokia da?
7

10

22
BAI

EZ

Maiztasuna egokia da?
20
15
10
5
0

ED/EE
EZ
BAI

ED/EE

6.1.5. Informazioa
Gehienentzat informazioa egokia bada ere, letraren tamaina, informazioa bilatzeko zailtasuna, eta
pantaila falta edo hauen funtzionamendua dira kexa nagusiak.

Informazioa egokia da?
5
10

BAI

20
15
10
5
0

18

EZ

Informazioa egokia da?

ED/EE

ED/EE
EZ
BAI
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6.1.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Bereziki Orioko konexioak dira kexa-arrazoi nagusiak, trenarekin batera. Asteburuetan arazoa oraindik
eta handiagoa da, Orion autobusaren edo trenaren zain denbora asko egin behar izaten delako.

Koordinazioa egokia da?
9

11

13
BAI

EZ

ED/EE

Koordinazioa egokia da?
20
15
10
5
0

ED/EE
EZ
BAI
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6.2. Azkoitia-Donostia
101 pertsonak eman dute iritzia linea honen gainean galdetegi bidez.
6.2.1. Ibilbideak
Parte-hartzaile gehienek galdera honi erantzun ez badiote ere, erantzun dutenen artean, nabarmenki
egokia da ibilbidea. Tarteka, zerbitzuetako batzuek, Antiguatik sartu beharrean zuzenean Amarara
joatea eskatzen dute zenbait herritarrek.

Egokia iruditzen zaizu ibilbidea?
42

53
6
BAI

EZ

Egokia iruditzen zaizu ibilbidea?
60
40
20
0

ED/EE
EZ
BAI

ED/EE

6.2.2. Geltokiak
Geltoki kopurua egoki irizten diote, oro har, erantzun dutenek. Antiguako geltoki kopurua, eta Zestoako
geltokiak dira kexa-iturri nagusiak.

Geltoki kopurua egokia da?
33

60
40
20
0

55
13
BAI

Geltoki kopurua egokia da?
ED/EE
EZ
BAI

EZ

ED/EE
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6.2.3. Ordutegia
Azken boladan asko hobetu dela uste dute herritarrek, baina hobetzeko beharra azpimarratzen
dutenak asko dira. Bereziki, beranduago bukatzea, eta dauden hutsuneak betetzea dira eskari
nagusiak, asteburuetako ordutegi murritzekin batera.

Ordutegia egokia da?
32

40
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6.2.4. M aiztasuna
Gehiago dira maiztasuna egokia ez dela diotenek. Eguerdian eta arratsaldeko lehen orduan tarte
zabalegiak daudela irizten diote, batik bat. Asteburuetan, orokortu egiten da kexa hori.

Maiztasuna egokia da?
31

34

36
BAI

Maiztasuna egokia da?
60
40
20
0

ED/EE
EZ
BAI

EZ

ED/EE

Azterketa lineaz linea

176.

6.2.5. Informazioa
Hobetzeko tartea dagoela uste dute herritarrek. Webgune bateratu bat, teknologia berriak erabiltzea
eta autobusetan informazioa jartzea eskatzen dute.
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6.2.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Kexa nagusia da, batez ere, Azkoitia-Zestoa tartean dauden lineek antzeko ordutegiak dituztela, eta
tarte batzuetan elkartzen direla, eta gero hutsune luzeak daudela.
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6.3. Azkoitia-Tolosa
40 lagunek erantzun dituzte galdetegiak bide tarte honi dagokionean.
6.3.1. Ibilbideak
Ibilbidea egokia da gehienen ustez.

Egokia iruditzen zaizu ibilbidea?
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6.3.2. Geltokiak
Geltoki kopurua egokia dela uste dute herritar gehienek. Bidean dauden baserri-auzoetara iristea
eskatzen dute.
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6.3.3. Ordutegia
Eskaintzen diren bidaia-kopuruak gutxi direla, eta zerbitzua murritzegi geratzen dela uste dute
gehienek, bereziki eskolara eta lanera joan-etorria egiteko zailtasunak aipatzen dituzte.
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6.3.4. Maiztasuna
Maiztasuna ez da batere egokia erantzun dutenen gehiengoarentzat. Errezildik Azpeitia edo Tolosara
jaitsiz gero, berri igo ahal izateko dauden tarteak hain handiak izanik, zerbitzua ez erabiltzea dakartela
iritzi diote gehienek. Asteburuetan are nabarmenagoa da hutsune hori.
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6.3.5. Informazioa
Informazioari dagokionean, zer hobetua badagoela uste dute askok, eta pantaila eta webgune egoki
baten beharra dira aipamen nagusienak.
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6.3.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Zerbitzua ez dago koordinatua beste linea batzuekin.
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6.4. Azkoitia-Zarautz
79 lagunek erantzun dituzte ibilbide honen gaineko galderak.
6.4.1. Ibilbideak
Gehiengo oso zabal batek uste du ibilbidea egokia dela. Bakarren baten iritziz, bidea kostatik egin
beharko luke, Zumaia eta Getariara ere konexio zuzena edukitzeko.
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6.4.2. Geltokiak
Ia erabat bat datoz dauden geltokiak ongi daudela uste dutenek. Ezezkoa diotenen artean, geltoki
gehiegi dagoela, eta autobus zuzenak (herrietan geratu gabe) eskatzen dituzte, batik bat.
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6.4.3. Ordutegia
Lanerako eta ikasketetarako erabiltzen dutenen aldetik datoz eskaera gehien, bereziki azken kolektibo
horrengandik. Asko dira Zarautzera ikastera joaten direnak, eta zerbitzuak dituen ordutegiengatik gazte
askok autoz joan behar izaten duela da kexa nagusia.
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6.4.4. Maiztasuna
Eskaintzen diren bidaia-kopuruak gutxi direla, eta zerbitzua murritzegi geratzen dela uste dute
gehienek, bereziki eskolara eta lanera joan-etorria egiteko zailtasunak aipatzen dituzte.
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6.4.5. Informazioa
Oro har, informazioa egokia dela uste dute gehienek. Autobus paradetan eta autobus barruan
informazioa indartzea, eta pantailetako informazioa ez dela zehatzegia aipatzen dute behin eta berriz.
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6.4.6. Zerbitzuen arteko koordinazioa
Beste lineekin antzeko ordutegiak dituzten arren, zerbitzuen arteko tarteak denetan ematen direnez,
konexio egokietarako zailtasunak aipatzen dituzte. Trenarekin ordutegiak kointziditzen duela, eta
ondorioz, biak koordinatzeko ezintasuna da aipatuena.
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6.5. Azpeitia-Beizama
Beizaman egindako saioaz gain, ez da bestelako informazioarik jaso, eta hortaz, ezinezkoa zaigu
informazioa grafikoetara ekartzea. Nolanahi ere, linearen gainean aipatutakoak idatziz jasoko ditugu.
Udalaren kezka nagusia esleipen moduarena da, eta arestian aipatu bezala, Azpeitiko Udalak ere kexa
bera agertu du. Gainerako zerbitzuekin batera, Gipuzkoako Foru Aldundiak zerbitzua bere gain hartzea
eskatzen dute.
6.5.1. Ibilbideak
Ibilbidea Beizamako plazatik Tolosa aldera egiten du. Santa Ageda auzoko herritarrei ez zaie inolako
zerbitzurik eskaintzen, eta hortaz, proposamena da ibilbidea bertatik hastea, alegia, egungoa luzatzea.
Bestetik, Tolosara joateko ez dute inolako zerbitzurik, eta Santutxo auzoraino lanzadera (edo taxi-bus)
zerbitzu bat jartzea eskatzen dute, Azkoitia-Tolosa autobusarekin bat egiteko.

6.5.2. Geltokiak
Santa Ageda auzoan geltokia edukitzea eskatzen dute.

6.5.3. Ordutegia
Egun dauden zerbitzuez gain, 6. autobus bat jartzea eskatzen dute, eta asteburuetan eta udan neguko
ordutegi berari eustea. Zerbitzua egun bukatzen dena baino beranduago bukatzea eskatzen dute.

6.5.4. Maiztasuna
Oro har, egokia dela irizten diote. Ikastetxeen ordutegiekin bat egiteko zailtasunak eraginda sortzen
dira arazo nagusiak.

6.5.5. Informazioa
Ez denez linea ofiziala, ez dago inolako informaziorik. Udaletxean baino ez dute ematen. Ez dago
pantailarik.
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Azterketa lineaz linea
6.5.6. Beste zerbitzuekin koordinazioa
Donostiara joateko aukera bakarra Azpeititik joatea da, baina askozaz laburragoa eta erosoagoa
litzateke Tolosa jaitsi ahal izatea, eta bertatik edukitzea trenarekin eta autobusarekin konexioa.
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Azterketa lineaz linea
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6.6. Azpeitia-Ermua
Hobetzeko eskari gehien jasotzen duen linea da. Zerbitzua ez dela aski uste dute erantzun duten ia
gehienek. 115 lagunek eman dute iritzia linea honen gainean.
6.6.1. Ibilbideak
Ibilbidea egokia da erantzun duten gehien-gehienentzat. Ibilbidea Zestoatik hastea da eskari
nagusienetako bat.
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6.6.2. Geltokiak
Geltoki kopurua, oro har, egoki ikusten da. Eibarren geltokiren bat gehiago sortzea eta Zestoatik hastea
da gehien errepikatzen direnak.
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6.6.3. Ordutegia
Ordutegiak dira linea honen gainean kexa gehien sortzen dutenak. Lanerako eta ikasteko erabiltzen
dutenek ordutegiak ez direla batere egokiak aipatzen dute, behin eta berriz.

Ordutegia egokia da?
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6.6.4. Maiztasuna
Maiztasuna da kontrako iritzi gehien jasotzen duen beste ataletako bat. Zerbitzutik zerbitzura dauden
hutsuneak errepikatzen dira. Asteburuetan, gainera, okerragotzen da egoera.
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6.6.5. Informazioa
Oro har, egokia dela uste dute lautik hiruk. Pantailetako informazioaren zehaztasun falta da aipatzen
den hutsunerik handiena.
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6.6.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Bilbora eta Gasteizera joateko lotura eskasa aipatzen da askotan. Zuzeneko linea baten beharra
eskatzen dute askok, edota Eibar eta Ermuarako konexio hobea, Bilbo eta Gasteizera joan ahal izateko.

Koordinazioa egokia da?
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6.7. Zumaia-Donostia
154 pertsonak eman du iritzia linea honen gainean.
6.7.1. Ibilbideak
Ibilbidearen egokitasuna azpimarratzen dute gehienek. Autopistatik zerbitzu gehiago egotea,
Ospitaletarako zerbitzua indartzea, eta urte osoan hau mantentzea dira eskari nagusienak. Zarautzen
trasboroda egin behar izaten dela kexatzen dira hainbat, bereziki Getariako herritarrak.
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6.7.2. Geltokiak
Urbil, Errotaburu eta Añorga-Txikiko geltokiak dira kexa gehien eragiten dutenak, nahiz lehenaren
aldekoak ere badiren. Antiguan geltoki gehiegi dagoela uste dute hainbatek, baina Portuetxen parada
eskatzen dute inguru hartan lan egiten dutenek. Zarautzen, berriz, autobus asko pilatzen dela eta,
paradak txikiegiak direla uste du askok. Suhiltzaileen inguruan geltoki berri bat eskatzen du hainbatek,
bereziki Bilbotik eta Gasteiztik datozen zerbitzuen loturarako.
Zumaian udan portu inguruko geltokia kentzen da, eta urte osoan mantentzeko eskaria egiten da; eta
Getariako geltokietako baten segurtasun falta, bereziki autobus artikulatuekin, aipatzen dira.
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Geltoki kopurua egokia da?
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Geltoki kopurua egokia da?
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6.7.3. Ordutegia
Zerbitzua goizegi bukatzen dela, udan Ospitaleko zerbitzurik ez dagoela, eta ostiral gauetan zerbitzuak
eskaintzea dira eskakizun nagusiak.

Ordutegia egokia da?
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6.7.4. Maiztasuna
Orokorrean maiztasunak egokiak direla uste badute ere, asteburuetakoa indartzeko beharra
azpimarratzen da. Ekitaldi eta ospakizun bereziak daudenetan zerbitzua indartzeko premia adierazi
dute herritar askok.

Maiztasuna egokia da?
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6.7.5. Informazioa
Informazioa paperean jasotzeko zailtasunak, eta pantailen zehaztasun falta edo ez dutela behar bezala
funtzionatzen dira kexarik zabalduenak. Telefonorako aplikazioren bat ere eskatu duenik bada.
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6.7.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Trenarekin dagoen konexio eskasa, eta biak konbinatzeko ezintasuna aipatzen dira, etengabe. Linea
bereko autobusen artean transbordoa egin behar izaten denetan (Zarautzen) transbordoen ordutegiak
ez direla errespetatzen aipatzen da maiz, eta ondorioz, denbora asko galtzen dela kexatzen dira
erabiltzaileak.
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6.8. Zumaia-Zumarraga-Ospitalea
71 herritarrek eman dute iritzia linea honen gainean
6.8.1. Ibilbideak
Orokorrean, iritzi ona dute herritarrek linea honen ibilbidearen gainean.
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6.8.2. Geltokiak
Geltokiei dagokionean ere, iritzi ona dute erantzun dutenen gehienek.

Geltoki kopurua egokia da?
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6.8.3. Ordutegia
Gauean zerbitzua goizegi bukatzen dela kexarik nagusiena, bereziki zainketarako gaua pasatzera joan
nahi dutenentzat, edo gaixoei afaltzen eman ondoren etxeratu nahi dutenentzat. Bertara lanera doazen
pertsonen ordutegiak ere aintzat hartzeko eskatzen da, goizean eta gauean ere erabili ahal dezaten.

Ordutegia egokia da?
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6.8.4. Maiztasuna
Gehiengo oso zabal batentzat oso eskasa da maiztasuna. Kontuan hartuz eskualdeko ospitalerako
lotura-linea dela, maiztasun handiagoa eskatzen dute erabiltzaileek, bereziki kanpo-kontsultetara joan
ahal izateko.
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6.8.5. Informazioa
Iritzi ona dute, oro har, ematen den informazioaren inguruan, nahiz eta pantailak diren, beste behin,
kexa-iturri nagusia.

Informazioa egokia da?
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6.8.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Euskotreneko trenekin, Zumaian, eta Renfekoekin, Zumarragan, oso txarrak direla uste dute
erabiltzaileetako askok.
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Prozesuaren balorazioa
7.Prozesuaren balorazioa
Atal honetan prozesuaren balorazioa jaso dugu. Lehen fasea amaitu dugu, eta horrelakoetan
garrantzitsua izan ohi da hurrengo prozesuetarako ikasgaiak ateratzea. Kasu honetan, balorazio hau
hurrengo fasea antolatzeko baliagarri izango zaigulakoan gaude.
Batetik, saio guztiak baloratu ditugu herritarrekin. Saioetan hitz baten bidez egin dugu balorazioa.
Bestetik, gure balorazioa ere txertatu dugu. Amaitzeko, abenduan Talde Eragilean egingo dugu
balorazioa.

7.1.Parte-hartzaileen balorazioa
Parte-hartzaileen balorazioa ona izan da, oro har. Ondo baloratu dute zerbitzua berritu aurretik eurei
galdetzea eta euren beharrak eta iritziak kontuan hartzea.
Hitzaren bidez baloratu ditugun saioetan honakoak entzun ditugu: beharrezkoa, interesgarria,
positiboa, itxaropena, entzunda sentitu gara…
Balorazio kuantitatiboari dagokionez, metodologia, giroa eta parte hartzea izan dira hobekien baloratu
dituzten itemak. Jendeak eskertu egin du parte hartzeko eman zaien galdera. Asistentzia izan da, berriz,
puntuazio baxuena izan duen itema. Parte-hartzaileen erdiak oso gaizki edo gaizki baloratu du
asistentzia, eta beste erdiak ondo edo oso ondo. Dena den, beste parte-hartze prozesu batzuekin
alderatuta aipatu dute ez dela jende gutxiago hurbildu.

7.2. Elhuyarren balorazioa
Ondorengo lerroetan Elhuyarren balorazioa jaso dugu, txostenaren egituran landu ditugun puntuetan
oinarrituta.

7.2.1. Antolaketa-lanak
Prozesuak bere konplexutasuna izan du, hedaduragatik eta prozesuan erakunde asko eta desberdinak
aritu garelako lanean. Horrek nahitaez eskatzen du antolaketa eta koordinazioari garrantzia ematea
prozesuan zehar emaitza arrakastatsua izan dadin.
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Talde Eragilea izan da koordinaziorako egitura nagusia. Gure iritziz, egitura honek ondo funtzionatu du,
ondo koordinatu gara eta prozesuaren beharren arabera elkartu gara. Bilerak luzeak izan dira, baina
baita mamitsuak ere, eta beharrezkoak prozesua ondo burutzeko. Aholkularitza desberdinen arteko
elkarlana beharrezkoa izan da, prozesua eskualde guztietan berdin edo antzera garatzeko, eta elkarlan
hori aberasgarria izan da elkarrengandik ikasteko eta prozesua bera hobetzeko. Prozesuan zehar
deskoordinazio txiki batzuk egon badira ere, oro har, eskualde desberdinen arteko koordinazioa
bermatu dugu eta egitasmoa aurreikusitako moduan eta epeetan garatu dugu.
Edonola ere, prozesuaren iraupenari begira, gisa honetako egitasmo batek bestelako tenpusak
eskatzen dituela uste dugu. Kronograma oso estua izan da, eta horrek izan du bere eragina, batez ere
komunikazioaren ikuspegitik. Egitasmoaren dimentsioa kontuan hartuta, antolaketa-lanetarako
denbora gehiago behar genuela uste dugu, are gehiago kontuan izanik egitasmoa ez zegoela erabat
zehaztuta hasieratik eta aholkularitza desberdinen proposamenen arabera birdiseinatu dugula
prozesua.
Eskualdeetako eragileekiko harremanari dagokionez, hainbat eragilerengana jo dugu: udalak, garapen
agentzia, berdintasun teknikariak, ikastetxeak, herrietako eragileak… Guztien inplikazioa ez da bera
izan; batzuk asko inplikatu dira eta erraztasunak eman dizkigute. Egitasmoa eurena egin dute eta
horrek gure lana erraztu du. Beste batzuk, berriz, proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiaren proiektu
moduan hartu dute, ez dute eurena dela sentitu eta distantzia gehiago hartu dute. Agian interesgarria
izango litzateke hasiera batean Gipuzkoako Foru Aldunditik eragile horiekiko komunikazioa gehiago
zaintzea eta zuzenagoa izatea, eragileak inplikarazteko.

7.2.2. Komunikazioa
Gipuzkoako Foru Aldundiak ahalegin handia egin du alor honetan, eta erraztasunak eman dizkigu
komunikazio-lanak ondo bideratzeko: euskarriak eskura jarri, banaketa bideratu… Baina lehen esan
bezala gisa honetako egitasmo batek komunikaziorako denbora gehiago eskatzen zuen. Horren
ondorioz, euskarriak ez ziren garaiz iritsi lehen bileretarako.
Bide desberdinak landu dira komunikazioa egiteko: prentsaurrekoak, diptikoak, postontziak, kartelak,
deialdiak, hedabideak, sare sozialak, webgunea, pantailetarako bideoa… Oro har, zabalkunde handia
izan du egitasmoak, eta tokian tokiko hedabideetan ere asko agertu da. Horretarako erraztasuna
eskaini digute gainera. Herritar guztiengana iristeko bideak erabili ditugu, adina eta ohiturak kontuan
hartuta, eta hedabide desberdinak erabili dira horretarako.
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Oro har, diptikoa oso baliagarria izan da. Herritar askok bete dute galdetegia, bai paperean eta baita
on-line bidez ere.
Baina egon dira hobetzekoak ere:
•

Bileretan jaso dugunaren arabera, euskarriak (diptikoak) ez dira etxe guztietara iritsi eta
batzuetan berandu iritsi dira.

•

Bilera-egunaren berri izateko bideak kartelak eta deialdiak izan dira. Dena den, herritarrek
esan digute askotan ez dietela erreparatu, eta interesgarria izango litzatekeela etxeetara bidali
diren diptikoetan txertatzea bilera-egunak.

•

Webgunera jende asko sartu da, baina prozesuaren iraupena dela-eta prozesuan zehar joan
gara atalak osatzen. Eta arazoak ere eman ditu. Herritarrek sarri esan digute webgunea ez
zebilela ondo edo ezin zutela galdetegia bete.

•

Sare sozialak gazteengana iristeko baliagarriak dira, baina horretarako beharrezkoa da
zabalkundea ematea eta elikatzea. Eta bi alor horietan ahul xamar ibili gara eta ez dugu sare
sozialek ematen duten potentzialitatea aprobetxatu. Elhuyarretik ere aitortu behar dugu ez
diegula lehentasunik eman, denbora arazoak tarteko.

7.2.3. Metodologia
Herritarren beharrak eta iritziak jasotzeko bide desberdinak erabili ditugu: bilerak, galdetegiak eta
autobus-egunak.
•

Bilerak. Bilerak herri guztietan egin ditugu, eta horrela herri guztietako ikuspegia jaso ahal izan
dugu. Edukiz mamitsuak izan dira bilerak, eta jendeak bere ekarpenak egiteko aukera izan du.
Dena den, bilera bakarra egin dugu ekarpenak jasotzeko eta oro har jendea ez dago parte
hartzeko dinamiketara ohitura. Asko eurek esateko zutena esatera zetozen, eta lehenbailehen
bukatu nahi zuten saioa. Ondorioz, aurreikusitako dinamikak egiteko zailtasunak izan ditugu
askotan. Gainera, bileretara bertaratutako jendearen adinaren bataz bestekoak, zenbait
dinamika egitea zaildu du.

•

Galdetegiak. Jende askok hartu du parte galdetegi bidez, eta modu erraza izan da
herritarrengana iristeko. Paperean nahiz on-line hartu dute parte herritarrek. Galdetegiari
dagokionez, paperekoan galdera gehiegi zeuden eta hizki txikiegia geratu da gure ustez. Agian
galdera guztiak ez ziren beharrezkoak eta batzuk kendu egin beharko lirateke; galdetegia
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gehiago sinplifikatu. Gainera, galdera batzuetan erantzun gehiegi zeuden eta informazio hori
ez da hain interesgarria prozesu honetarako: esate baterako, kooperatibista den, bere kontura
lan egiten duen, besteen kontura… Galdera batzuk ez zirela ondo ulertzen uste dugu,
koordinazioarena batez ere; jende askok ez du erantzun, edo erantzuna ez da koherentea
errealitatearekin.
•

Autobus-egunak. Autobus-egunen bidez bilera edo galdetegi bidez parte hartu ez dutenen
herritarrengana iristeko aukera izan dugu. Interesgarria izan da erabiltzaileengana zuzenean
jotzea eta errealitatea bertatik bertara ezagutzeko aukera izatea. Erabiltzaileen profila
identifikatzeko baliagarri izan zaigu eta beste kolektibo batzuengana jotzeko aukera izan dugu.
Jendeak ondo hartu gaitu. Nolanahi ere, bertatik jasotako informazioak ez du beste bideetatik
jasotakoaren sakontasun bera.

7.2.4. Ustiaketa
Ustiaketari dagokionez, galdetegiak ustiatzeko zailtasunak izan ditugu. Batetik, kopuruagatik,
bolumenagatik, eta bestetik, eta batez ere, galdetegiaren diseinuagatik. On-line galdetegiek eman
digute arazo gehien. Hona hemen zailtasunetako batzuk:
•

Mugikortasun-ohituren inguruko galderetan, hainbat aukera zeuden eta askotan herritarrek
aukera bat baino gehiago hautatu dituzte. Esate baterako, egunerokoan oinez, bizikletaz eta
autobusez ibiltzen direla. Aukera horiek guztiak gelaxka berean daude excellen, eta beraz, lan
handia eskatu digu hori prozesatzeak.

•

Herritarrek linea bat baino gehiago aukera zitzaketen, eta mugikortasun-ohiturekin moduan
horietako bat baino gehiago aukeratu dituzte askok. Aukera horiek guztiak gelaxka berean
daude excellen. Horrez gain, arazoren bat egon da linea eta zenbakiaren artean, eta hainbat
parte-hartzaileren ekarpenak errepikatuta izan ditugu.

Ondorioz, bolumen honetako galdetegiak prozesatzeko beste tresna erabilgarriago baten beharra
sumatu dugu eta galdetegiaren diseinua bera berregokitu egin beharko litzatekeela uste dugu,
ustiaketa errazteko.
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7.2.5. Parte-hartzea
Parte-hartzea zabala eta anitza izan da, eta modu desberdinetara hartu dute parte herritarrek: % 32ak
bilera bidez eta % 68ak galdetegi bidez. Horrek agerian uzten du parte-hartze ez presentzialerako
aukerak ematearen garrantzia.
Guztira 496 lagunek hartu dute parte Urola Kostan, eta kopuru esanguratsua da. Bilera batzuetara
jende gutxi etorri da, eta agian komunikazioak izan du horretan eraginik, berandu iritsi delako, bileren
egunak ez direlako diptikoetan agertu edota zuzeneko komunikazio (deiak) gutxi egin delako.
Galdetegiekin, berriz, espero genuena baino jende gehiagorengana iritsi gara.
Parte-hartzaileen % 69 emakumezkoa izan da eta hori positiboa da, kontuan izanik emakumezkoak
direla erabiltzaile nagusienak eta prozesuaren zeharkako helburuetako ba emakumeen beharrak eta
interesak identifikatzea zela, baita emakumeen presentzia eta ahotsa sustatzea ere esparru publikoan.
Oro har, parte hartu dutenak erabiltzaileak izan dira nagusiki. Parte-hartzaileen %66tik gora mugi edo
lurraldebus txartelaren jabe izan dira, galdetegietan (%33k ez du erantzun, eta %1ak ez du). Bileretan
ez dugu zuzenean galdetu, baina gerturatu direnak ohiko erabiltzaileak izan dira batez ere eta gertutik
ezagutzen zuten autobus-zerbitzuaren errealitatea.
Adinari dagokionez, batez ere helduek hartu dute parte, hau da 31-65 urte bitartekoak izan dira partehartzaileen % 63a. Oro har, bileretan altuagoa izan da adinaren batezbestekoa galdetegietan baino.
Galdetegietan % 60a 45 urtetik beherakoa izan da.
Gazteak, berriz, % 22 izan dira, eta batez ere autobus-egunetan eta on-line galdetegien bidez jaso
dugu euren iritzia. Herritarrekin egin ditugun bilera irekietara oso gazte gutxi etorri da.
Hain zuzen, parte-hartzaileen % 14 ikaslea izan da, % 42 langileak eta % 7 erretiratu edo pentsionistak.
Kontuan izanik lana dela desplazamenduetarako arrazoi nagusietako bat, positiboki baloratzen dugu
parte-hartzaileen ia erdia langileak izatea. Hain zuzen ere, autobus-egunetan horien iritzia jaso nahi
izan dugu, eta lanerako ordutegia baliatu dugu horretarako.
Herriei dagokienez, parte-hartzea altuagoa izan da herri handietan (Zarautz, Azpeitia eta Azkotia) edota
garraio publikoaren zerbitzua eskasagoa den herrietan (Aia, Errezil).
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7.2.6. Helburuen betetze-maila
Agian goiz da prozesuaren helburuen betetze-maila neurtzeko, egitasmo teknikoa egiteke baitago eta,
beraz, ikusteko dago etorkizuneko garraio-zerbitzuak zenbateraino erantzungo dieten herritarren
eskariei.
Dena den, lehen fasearen helburua herritarren iritziak, beharrak eta proposamenak jasotzea zen, eta
uste dugu horretan helburua nahiko txukun bete dugula. Parte-hartzea zabala izan da eta ekarpen
ugari eta desberdinak jaso ditugu. Aurreproiektua lantzeko edukia badago.
Zeharkako helburuei dagokienez, gipuzkoarren parte hartzeko kultura sustatzeko bidean urrats txiki bat
eman dezakegula uste dugu. Jendeak eskertu du parte hartzeko aukera zabaltzea eta gogoz hartu du
parte prozesuan. Orain erakundeei dagokie parte hartze horri dagokion erantzuna ematea, parte
hartzearen garrantzia balioan jartzeko eta fruituak ikustarazteko.
Zeharkako helburu moduan emakumeek bizitza publikoan parte hartzea sustatzea genuen. Emakume
askok hartu du parte prozesuan, eta ahots biziz hartu dute parte saioetan. Horrek eragina du
emakumeen boteretzean eta bisibilizazioan. Dena den, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Berdintasun
Sailak prozesu hau baliatu nahi zuen genero-rolen inguruko eztabaida sustatzeko eta horiek
eraldatzeko bidean urrats bat emateko. Helburu hori urrun geratu zaigula uste dugu, saio bakar batean
ez baita erraza hori guztia lantzea. Gai batzuk mahaigaineratu dira eta horien inguruan hausnartu
dugu, baina motz geratu da prozesua helburu horri begira.
Gainera, gizonezko gutxiagok hartu du parte, eta genero-rolen eraldaketan eurek eragin zuzena
dutenez, sentsibilizazio-lan hori egitea zaildu du. Berdin gaur egun autobus-zerbitzuaren erabiltzaile ez
direnekin ere. Prozesura ohiko erabiltzaileak hurreratu dira, ez hainbeste erabiltzaile potentzialak eta
zalantza dugu zenbateraino eragin dugun erabiltzaile potentzial berriengan eta zenbateraino balio izan
duen prozesuak mugikortasunaren inguruan herritarren kontzientziak astintzeko.
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