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5.

Txosten honetan, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eskariz, Debabarrenean
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 Erdia, Urola Kosta eta Debabarrena (17 udalerri).



Debagoiena (8 udalerri).



Buruntzaldea: Buruntzaldea
zerbitzuak (9 udalerri).

eta

Tolosaldea

Donostialdearekin

lotzen

duten

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 garraiozerbitzu 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 Debabarrena eskualdean garatu dugun prozesuaren
ingurukoak jaso ditugu. elhuyar Aholkularitzak Debabarrena eta Urola Kosta eta Urola
Erdiko prozesuak bideratu ditu, baina horietan jasotakoak bi txostenetan biltzea erabaki du,
bi eskualdeetako errealitatea, egiturak eta 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. Horiei guztiei eskerrak eman nahi dizkiegu, eta
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bereziki aipatu nahi dugu Debegesak prozesu guztian azaldu duen prestutasuna eta
lankidetzarako borondatea. 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
Debabarrena 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 garraiozerbitzuaz 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:
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Aurrelanak

Aurrelanak:

- Koordinazioa
- Datu-bilketa
- Prestaketa
- Komunikazioa

1. fasea

Idazketa teknikoa

Saioak
herrietan

2. fasea

Idazketa teknikoa
Galdetegia
bideratu

2013ko urria/azaroa

Prozesuaren
amaiera

Saioak herrietan

Ekarpenak jaso

Txostena
idatzi

Ekarpenak
kontrastatu

Autobusegunak
2013ko iraila
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2013ko azaroa2014ko otsaila

2014ko martxoa/apirila

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:

BILERA-MOTA

BILERA-EGUNA

Talde Eragilearen
1. bilera

Uztailaren 24a

EGINDAKOAK



Prozesua adostu.



Udalekiko harremanak antolatu.



Komunikazio-euskarriak zehaztu.



Informazioa eta datu-bilketa antolatu.
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Talde Eragilearen
2. bilera

Talde Eragilearen
3. bilera

Talde Eragilearen
4. bilera

Irailaren 11

Irailaren 26a

Urriaren 17a



Komunikazio-plana landu.



Informazio-bilketari segimendua egin.



Eskualdeetako prozesuak antolatu:
Udalekiko eta eragileekiko harremanak,
egutegi-proposamenak…



Landu beharreko gaiak identifikatu.



Talde Teknikoaren parte-hartzea
prozesuan zehaztu.



Prozesuan genero ikuspegia txertatzeko
irizpideak landu.



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



Eskualdeetako prozesuen segimendua
egin: egindako harremanak, bilera eta
autobus-egunen egutegiak, gazteen
dinamika…



Txostenaren aurkibidea landu.



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



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



Hurrengo urratsak



Txostenaren aurkibidea landu



On-line galdetegiko datuak nola jaso
adostu
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Talde Eragilearen
5. bilera

Talde Eragilearen
6. bilera

Azaroaren 7a

Abenduaren 16a



Komunikazio-planaren segimendua egin.



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



Txostenaren aurkibidea adostu.



Talde teknikoarekiko koordinazioa
zehaztu.



Eskualdeetako emaitzen berri eman.



Prozesua baloratu.

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, Debabarreneko
errealitatearen berri emateko eta Aldundiak esku artean duen informazioa ezagutzeko. Bilera

BILERA-MOTA

BILERA-EGUNA

Udal ordezkariekin
1. bilera

Irailaren 25a

EGINDAKOAK



Herrietako egoeraren berri jaso:
garraio-zerbitzuaren indargune eta
hobetzeko nagusienak



Prozesua aurkeztu.



Bileren egutegia eta tokia adostu.



Komunikazio-lanak bideratu.



Herrietako lehentasunezko
erabiltzaileak identifikatu.
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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 izango da.

1.3. Udalekin eta Debegesarekin elkarlana
Parte-hartzeko prozesua antolatzeko ezinbestekoa izan dugu eskualdeko garapen
agentziaren eta Udalen lankidetza. Lehen lana Debegesarekin harremanetan jartzea izan
zen. Debegesak mugikortasun-mahaia dute eta mahai horrek urteak daramatza garraio
publikoa aztertzeko eta hobetzeko lanean. Ondorioz, gune hori baliatzea erabaki dugu
prozesua antolatzeko eta segimendua egiteko.
Alde batetik, Debegesak orain arte egindako lanaren berri eman digu eta hainbat dokumentu
helarazi dizkigu: azken aurreproiektuari aurkeztutako alegazioak eta jasotako erantzunak,
geltokien diagnostikoa... Bestetik, mugikortasun mahaiarekin bilera bat egin genuen irailaren
25ean, Debegesan. Hona hemen bileraren xehetasunak:
Bilera horretan, Udal bakoitzari fitxa bat betetzeko eskatu genion, oinarrizko informazioa
jasotzeko eta komunikazio-lanak bideratzeko. Dena dela, prozesuan zehar etengabeko
harremana izan dugu bai Udalekin baita Debegesarekin ere. Hona hemen erakunde
bakoitzean proiektuaren ardura izan duen solaskidearen datuak:

ERAKUND
EA

IZEN-ABIZENAK

KARGUA

Debegesa

Aitziber Cortazar

Garapen
Iraunkorreko
arduraduna

943820110

aitziberc@debegesa.com

Debako
Udala

Maider Zubikarai

Alkatea

943192840

AlkateaDeba@deba.net

Eibarko
Udala

Ana Telleria

Alkatearen
idazkaria

943708401

alcaldía@eibar.net
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Elgoibarko
Udala

Maite Suarez

Alkatearen
idazkaria

943741050

maite@elgoibar.net

Ermuako
Udala

Felix Prol

Ingurumeneko
zinegotzia

943179010

fprol@udalermua.net

943179142

rtejada@udalermua.net

Roberto Tejada
(komunikaziolanak)

Abiapuntu

Mallabiako
Udala

Mila Mondragon

Alkatea

943171461

mmondragon.mallabia@b
izkaia.org

Mendaroko
Udala

Sonia Garcia

Alkatea

943033282

alkatetza@mendaro.net

Mutrikuko
Udala

Joseba
Palenzuela

Alkatea

943603244

aldaketza@mutriku.net

Soraluzeko
Udala

Unai Larreategi

Alkatearen
aholkularia

688603475

koordinazioa@bildusoral
uze.com

Mugikortasun mahaian Bizkaiko bi udalerrik hartzen dute parte: Ermua eta Mallabia. Udalerri
horietan parte hartzeko prozesua modu desberdinean garatu da. Bizkaiko udalerriak izanik,
Gipuzkoako Foru Aldundiak erabaki du horietan herritarrekin bilera irekirik ez egitea, baina
herritarrek parte hartzeko aukera izan dute on-line eta papereko galdetegien bidez, eta
autobus-egunetan ere bi udalerri horietako herritarrengana jo dugu.
Parte hartzeko prozesuak iraun duen bitartean, Udalei aukera eman diegu euren ekarpenak
bidaltzeko. Horretarako fitxa bat bidali diegu gida moduan.
Abenduan bigarren bilera bat egingo dugu mugikortasun mahaiarekin, txostena aurkeztu eta
eskualdeko ikuspegia lantzeko. Bilera horretara Debegesa eta Udaletako ordezkariak
gonbidatzeaz gain, Eusko Trenbideak-FF.VV, S.A. eta Transportes PESA, S.A. garraioenpresetako ordezkariak ere gonbidatuko ditugu, baita aurreproiektua landuko duten LKSko
teknikariak ere. Bertan herritarrek egindako ekarpenak aztertueta mugikortasun mahaieko
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kideekin kontrastatuko dira. Kontraste-lan hori oso baliagarria izan daiteke aurreproiektua
landuko dute teknikarientzat, eskaeren bideragarritasuna kontuan hartzeko.

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 diete.
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:

ERAKUNDEA

IZEN-ABIZENAK

Debako Udala

Yoana Azpitarte

605748579

berdintasuna@deba.net

Eibarko Udala

Mª Jose Lasa

943708440

berdintasuna@eibar.net

Elgoibarko
Udala

Elena Alonso

943741050

berdintasuna@elgoibar.net

Soraluzeko
Udala

Yoana Azpitarte

943750072

berdintasuna@soraluze.net
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Deba eta Soraluzen berdintasun teknikariaren bidez zabaldu dugu gaia eta Elgoibar eta
Eibarren, berriz, horrez gain, emakumeen mahaian parte hartzen duten emakumeekin
zuzenean harremanetan egon gara.
Herri bakoitzean bide desberdinak jarraitu ditugu, berdintasun teknikariarekin adostuta:
Elgoibarren emakume mahaian parte hartzen duten kideekin harremanetan jarri gara eta
herritarren saiora gonbidatu ditugu zuzenean; Eibarren, berriz, herriko emakume talde
desberdinetako ordezkariek parte hartzen duten emakumeen mahaiean landu dugu gaia.

1.5. Ikastetxeekin harremana
Gazteak ere kolektibo garrantzitsua dira autobus-zerbitzuari dagokionez. Ohiko erabiltzaile
dira, edo etorkizuneko erabiltzaile potentzialak. Eta gazteengan eragitea garrantzitsua da,
beste mugikortasun-ohitura batzuk sustatzeko etorkizunera begira. Hori dela eta,
gazteengana ere jo nahi izan dugu eta horretarako hautatako bidea ikastetxeekin
harremanetan jartzea izan da. Eskualdeko bi udalerri handienetara jo dugu, Eibar eta
Elgoibarrera eta 16 urtetik gorako ikasleak dituzten ikastetxeekin jarri gara harremanetan.
Hona hemen egindako kontaktuen zerrenda:

HERRIA

ERAKUNDEA

Eibar

Probidentzia Andara Maria
Ikastetxea

943701150

aldatze@aldatze.org

Eibar

La Salle-Azitaingo Ama
Ikastetxea

943121698

azitain@lasalle.es

Eibar

Hizkuntza Eskola Ofiziala

943200618

eoieibarheo@gmail.com

Eibar

Helduen Hezkuntza

943208856

Eibar

Armeria Eskola

943203244

secretario@armeriaeskola.co
m
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Victor.aperribay@ehu.es

Eibar

Industria Ingeniaritza
Teknikoko U.E.

943033020

Eibar

AEK euskaltegia

943201379

Eibar

HABE euskaltegia

Eibar

UEU

943821426

komunikazioa@ueu.org

Elgoibar

Herri eskola

943740879

012777aa@hezkuntza.net

Elgoibar

Ikastola

943744441

elgoibar@ikastola.net

Elgoibar

Makina-Erremintaren
Institutua (I.M.H.)

943744153

imh@imh.es

euskaltegiaeibar@telefonica.
net

Ikastetxe horietara ohar-taulan jartzeko komunikazio bat bidali dugu, webgunearen
helbidearekin. Halaber, ikastetxeko langileek ekarpenak egiteko gida bat ere bidali diegu.
EHUren kasuan, saio berezi bat lotu dugu, gazteen ekarpenak zuzenean jasotzeko.

1.6. Gizarte-eragileekin harremana
Herrietako saioetan herritarrek parte hartzea bermatzeko garrantzitsua izan ohi da zuzeneko
komunikazioa lantzea. Horretarako bideetako bat herriko talde edo eragileekin harremanetan
jartzea izan ohi da, horiek direlako errazen identifikatzen direnak, talde multzo bat
ordezkatzen dutenak eta herrian mugimendua sortzen dutenak.
Herri bakoitzean desberdin jorratu dugu bide hori. Herriko taldeen kontaktuak helarazi
dizkiguten udalerrietan, elhuyarrek egin du lan hori; esate baterako, Mendaron. Beste udal
batzuk euren gain hartu dute lan hori, Soraluze edo Deba kasu. Eta beste batzuetan
zuzeneko lan hori egin gabe geratu da, eta tokian tokiko hedabideen bidez landu da gehiago.
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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.

2.1. 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…)

2.2. Euskarriak
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.

21.
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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 (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.
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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 jarritako postontzietan herritarren ekarpen dezente jaso dira. 200
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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.
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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/
gipuzkoako-garraio-publiko-zerbitzua-hobetzeko-parte-hartze-prozesuak-egingo-ditualdundiak-57-herritan



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/
aldundiak-autobus-zerbitzua-hobetzeko-prozesuan-parte-hartzeko-deia-egin-die-56herritako-biztanleei



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
/autobus-zerbitzua-hobetzeko-prozesuaren-lehenengo-fasean-3300-ekarpenetikgora-jaso-ditu-gipuzkoako-aldundiak
Prentsaurreko horretan, gainera, prozesuaren lehenengo fasearen balantze gisa
eginiko bideoa ere eskaini zen eta ikusgai dago webgunean.
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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 1eko 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.
Debabarrenari dagokionez, ez dago telebista lokalik eta prentsa idatzira mugatu da
hedapena. Arrate Irratiarekin harremanetan jarri ginen, baina koordinazio-arazoak direla-eta,
azkenean ezin izan dugu kuina sartu. Prentsa idatzian zabalkundea izan du, bai paperean
baita euskarri digitalean ere, herri-aldizkarietan eta herriko kroniketan: Pil-pilean, Barren,
Diario Vasco…
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3.

31.

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 9 bilera egin ditugu Debabarrenean, horietako 6 orokorrak eta 3, berriz, kolektibo
jakinei zuzenduak. Hona hemen bileren egutegia:

HERRIA

BILERA-MOTA

EGUNA

ORDUA

Deba

Bilera irekia

Azaroak 4a

18:30

Agirre Jauregiko Ispilu
gela

Auzotarrak
(Itziar)

Azaroak 6

18:30

Apaiz-etxea

Bilera irekia

Urriak 29

18:30

Kultur Etxea

Emakumeen
mahaia

Urriak 28

18:30

Andretxea

Gazteak/Ikasleak

Azaroak 19

11:00

EHU

Elgoibar

Bilera irekia

Azaroak 11

19:00

Kultur Etxea

Mendaro

Bilera irekia

Urriak 15

18:30

Udaletxea

Eibar

TOKIA
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Mutriku

Bilera irekia

Azaroak 5

18:30

Kultur Etxea

Soraluze

Bilera irekia

Urriak 21

18:30

Kiroldegiko zine aretoa

Herri bakoitzean bilera orokor bat egin dugu, herritar gutziei irekia. Horrez gain, berariaz
landu nahi izan dugu emakumeen eta gazteen ikuspegia eta, beraz, saio berezi bana egin
dugu euren beharrak eta proposamenak jasotzeko.
Eibarren zazpi emakume talde daude eta Emakumeen Mahaia dute euren artean
koordinatzeko. Interesgarria iruditu zaigu euren beharrak eta iritziak jasotzea. Beste herri
batzuetan bilera orokorrean hartu dute zuzenean parte emakume taldeko kideek.
Gazteei dagokienez, saiatu gara herrietako gazte-egiturekin harremanetan jartzen baina ez
zaigu erraza izan. Eta azkenean ikastetxeen bidea urratzea erabaki dugu. EHUk
prestutasuna agertu zuen bertan saio bat antolatzeko, eta horrela egin dugu. Bilera hori ere
Eibarren izan bada ere, EHUko egoitzan egin dugu saioa, eta EAEko toki desberdinetako
ikasleek hartu dute parte.
Azkenik, Itziar Debako auzoa bada ere, herri-izaera duela kontuan izanik, Itziarren bertan
aparteko saio bat egin dugu bertako herritarrekin.
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

32.

Prozesuaren deskribapena
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.
Lehenerako batez ere bilera-egunak baliatu ditugu; saiora joan aurretik, geltokietan egon
gara jendeari galdezka. Hona hemen xehetasunak:

HERRIA

EGUNA

GELTOKIA

Deba

Azaroak 4 eta
azaroak 19

Deba centro

Eibar

Azaroak 19

Unzaga

Itziar

Azaroak 6

Industrigunea

Mutriku

Azaroak 19

Ulacia

Soraluze

Urriak 21

Soraluze
Estación

Hona hemen autobus-egunetan egindako ibilbideak:
LINEA

IBILBIDEA

EGUNA

ORDUA

Arrasate-Loiu

Arrasate-Eibar

Urriak 22

17:15
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Eibar-Eskoriatza

Eibar-Arrasate

Urriak 22

20:30

MallabiaOndarroa

Ermua-Mendaro

Azaroak 19

7:10

MallabiaOndarroa

Mendaro-Ermua

Azaroak 19

8:10

Eibar-SoraluzeMendaro

Eibar-Elgoibar

Azaroak 19

9:05

MallabiaOndarroa

Elgoibar-Eibar

Azaroak 19

9:40

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, beste bide batzuk ere erabili dituzte
herritarrek ekarpenak egiteko:


Herritar batzuk emailez bidali dizkigute euren ekarpenak.



Bizpahiru lagunek ikastetxeetara bidalitako galdetegia erantzun eta emailez bidali
digute.



Bi lagunek Aztikerrek zabaldutako aniztasun funtzionalaren inguruko galdetegia
erantzun eta bidali digu.
Horiez gain, Debabarreneko mugikortasun mahaian udaletako ordezkariekin egindako
bileran jasotako ekarpenak ere txostenean integratu ditugu.
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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:


Mugikortasun mahaieko akta



Herrietako bilera orokorretako aktak



EHUko ikasleekin egindako saioko akta



Eibarko emakumeen mahaiarekin egindako saioko akta



On-line jasotako galdetegiak



Herri nahiz autobusetako postontzietan eta saioetan zuzenean jasotako galdetegiak



Autobus-egunetan egindako galdetegiak



Emailez jasotako ekarpenak

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.
Haiseran 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.
Segiarren atalean lineakako ikuspegia txertatu dugu. Batetik, balorazio kuantitatiboa eta,
bestetik, 5. atalean jasotakoa kontuan hartuta, linearen balorazio kualitatibo orokorra.
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1. Eskualdeko datuak
1.1. Datu orokorrak
Guztira 375 lagunek hartu dute parte, bide desberdinetatik prozesuan. Hona hemen partehartzaileen profila sexuaren eta adinaren arabera:
Parte-hartzaileak, adinaren arabera

Parte-hartzaileak, sexuaren arabera

14%

6%

20%

30%
64%

Emakumezkoa

6%

Gizonezkoa

29%

31%

Ez daki/Ez du erantzun

<30

31-45

46-65

>65

Ikus dezakegunez, parte-hartzaile gehienak emakumezkoak izan dira, eta adinari
dagokionez 31-65 urte bitartekoak.
Lanbideari dagokionez, berriz, saioetan ez dugu aldagai hori jaso, baina galdetegien arabera
parte-hartzaileen erdia soldatadun langileak izan dira:

Parte-hartzaileak, lanbidearen arabera

17%

5%

12%

4%

3%

9%
50%

Ikaslea
Soldatadun langilea
Ed/Ee

Langabetua
Erretiratua, pentsionista

Soldatarik gabeko langilea
Bestelakoak

Ed/Ee

Parte-hartzaileak
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Hizkuntzari dagokionez, gehiengoak euskaraz ulertzen du:

Euskaraz ulertzen duzu?
10%
32%

Bai

58%

Ez

Ez daki/Ez du erantzun

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

Baduzu Mugi edo Lurraldebus txartela?
24%
67%

9%

Bai

Ez

Ez daki/Ez du erantzun

Herriz herri parte hartu duten pertsona kopuruari dagokionez, hona hemen banaketa
sexuaren eta adinaren arabera sailkatuta:
Parte-hartzaileak herriz herri, sexuaren arabera
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Parte-hartzaileak herriz herri, adinaren arabera
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1.2. Bilerak
Guztira 134 lagunek hartu dute parte Debabarreneko bileretan, 103 pertsonek saio irekietan
eta 31 lagun inguruk saio berezietan (emakumeak eta gazteak). Sexuaren eta adinaren
banaketa honakoa izan da.

Parte-hartzaileak, sexuaren arabera

Parte-hartzaileak, adinaren arabera
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69%
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<30
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Ed/Ee

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

Parte-hartzaileak
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Bileretako parte-hartzaile kopurua, herriz herri
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1.3. Galdetegiak
Guztira 241 lagunek parte hartu dute galdetegi bidez, 145 (% 60) emakumezko eta 73 (%
30) gizonezkok. Hortaz, gizonezkoek gehiago hartu dute parte galdetegi bidez bileretan
baino.
Adinari dagokionez, gazteek gehiago hartu dute parte galdetegi bidez, bileretan baino.
Bileretan % 30ak 45 urte baino gutxiago zituen, eta galdetegietan berriz ia %60ak.
Parte-hartzaileak, adinaren arabera
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Galdetegi modalitateari dagokionez, hona hemen banaketa sexuaren eta adinaren arabera:

Galdetegietako parte-hartzaileak, sexuaren arabera

70
60
50

14

17
28

21

40
30
20

50

8
3

33

1
3
10

34

17

10
0
Herrietako
postontziak

Autobusetako
postontziak

Ed/Ee

Autobus-egunak

On-line

Gizonezkoak

Paperean

Emakumezkoak

Galdetegietako parte-hartzaileak, adinaren arabera
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Gazteek on-line hartu dute parte, eta autobus-egunetan ere eurengana jo dugu. Eta adineko
pertsonek bileretan edo paperezko galdetegi bidez hartu dute parte.
Herriz herri hona hemen bildutako galdetegi kopurua:

Parte-hartzaileak
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Galdetegietako parte-hartzaile kopurua, herriz herri
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Kasu honetan Ermua eta Mallabia ere sartu ditugu, herri horietan postontziak jarri
genituelako herritarren iritzia eta ekarpenak jasotzeko.
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2. Datuak herriz herri
2.1.Deba
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2.2.Eibar
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2.3.Elgoibar
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2.4.Ermua
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2.6.Mendaro
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2.7.Mutriku
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2.8.Soraluze
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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

1.

Deba

Itziarrek duen izaera berezitua eta bertako herritarrekin ere aparteko saioa egin dugula
kontuan izanik, Debari dagokiona bi ataletan banatu dugu.
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Azterketa herriz herri
1.1.

50.

Erdigunea

1.1.1. Mugikortasun-ohiturak
Nola mugitzen zara normalean?

Zertarako mugitu ohi zara zure herritik?
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Zenbatean erabiltzen duzu autobusa?
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Adingabeekin ibili ohi zara?

Baduzu txartela?

8%

8%

17%

20%
71%

Bai

Ez

74%

ED/EE

Bai

Zerbitzua hobetuko balitz erabiliko zenuke?
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Azterketa herriz herri
Grafikoetan ikus dezakegunez, Debako parte-hartzaileak gehiago ibiltzen dira trenean
autobusean baino. Autobusa noizean behin erabiltzen dute, eta gehienek lanera joateko,
aisialdirako eta osasun-zerbitzura joateko erabiltzen dute. Parte-hartzaileen %17
adingabeekin ibili ohi da. Dena den, zerbitzua hobetuko balitz gehiago erabiliko luketela
adierazi dute.
Herritarrekin egindako saioan, mugikortasunaren inguruko dinamika, autobusa batez ere
eskualde barruan eta Donostia aldera joateko erabiltzen dutela ikusi genuen. Dena den,
hiriburuekiko lotura (Donostia eta Bilbo) ez dela egokia aipatu dute herritarrek.
1.1.2. Ekarpenak lineaz linea
Deba erdigunetik hiru autobus-linea igarotzen dira:


Deba-Itziar. Astean zehar bi ordutik behin dago zerbitzua gutxi gora behera, eta
asteburutan bi zerbitzu daude egunean.



Mallabia-Ondarroa. Astean zehar nahiz asteburutan orduro dago zerbitzua, nahiz eta
asteburutan beranduago hasten den. Gaueko zerbitzua ere badago larunbat gauetan.



Lekeitio-Ondarroa-Deba-Donostia. Egunean lau zerbitzu daude, eta asteburutan bi.

Hona hemen debatarrek egindako ekarpenak:

Azterketa herriz herri
DEBA-ITZIAR
IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Autobusa ez da Itxaspeko kanpinean geratzen
eta jende asko mugitzen du (500 lagun inguru).
Garai batean kanpinak berak jartzen zuen
autobusa, eta bete egiten zen. Sarri bertakoak
Zumaiara joan ohi dira, Debara ezin dutelako
etorri (ez dago aparkatzeko tokirik).

Deba-Itziar-Zumaia linea izatea, eta
kanpinetik eta nekazalturismoetatik pasatzea,
udaran behintzat, jendea hondartzara
joateko.

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Zerbitzua eskasa da, maiztasun gutxi.

Autobus gehiago jartzea egunean zehar.

Lanera doazen pertsonek ezin dute erabili, oso
autobus gutxi daudelako. Jendea kotxez joan
ohi da.

Autobusaren ordutegiak laneko ordutegiarekin
bat egitea.

Egun berezietan zerbitzua ez da aldatzen.
Aurten Itziarko festetarako zerbitzu berezia
jarri da, eta ondo funtzionatu du.

Egun berezietan (adibidez, azaroaren 1eko
feriarako edo festetarako) autobus gehiago
jartzea eta festetan gaueko zerbitzua egotea.

Azterketa herriz herri
MALLABIA-ONDARROA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Oso luzea da. Mendaron denbora gehiegi
ematen du.

Mendaroko ospitalera igotzen denak denbora
asko galtzen du. (3)
Eibartik Debarako bidean geldialdi asko daude
eta luzea egiten da.
Mendaroko ospitaleko geltokia ez da egokia.

Bi linea jartzea:


Linea “ospitala”, bertan denbora
gehiago emango duena.



Azkarrago joango den beste linea bat.

Ospitalean geldialdi laburragoa egitea.
Geltoki batzuk kentzea, esate baterako,
Elgoibarren.
Deba express linea berreskuratzea eta urte
osoan mantentzea. (3)

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Larunbat gaueko zerbitzua Mendaroraino
bakarrik joaten da.
Ikasle asko joaten da Elgoibarrera ikastera,
trenez. Ikastetxeak trenaren ordutegira
egokitzen dira.
Autobusak gehiegi betetzen dira data
puntualetan, esate baterako, udako
hondartzarako zerbitzua oso saturatuta dago.

Autobusak eta trenak ordutegi bera dute. Bi
garraiobide daude, baina ez daude ondo
konbinatuta. (4)
Zerbitzua orduro dago, eta maiztasun txikiegia
da. (2)

Larunbat gaueko zerbitzua Mendaroraino
bakarrik heldu partez, Debaraino hel daitezela.
Ostiral gauean ere autobus bat edo bi jartzea.
Autobusa jartzea Elgoibarrera ikastera doazen
ikasleen ordutegira egokituta.
Data puntualetan (udaran kasu) autobus
gehiago jartzea, edo txoferrak beste autobus
bat eskatzeko aukera edukitzea.

Maiztasun gehiago jartzea, ordu erdiro. (7)
Horretarako irtenbidea izan daiteke autobus
eta trenen ordutegiak ez etortzea bat, eta bien
artean zerbitzua ordu-erdiro eskaintzea. (4)
Edota Mendarora doazen autobus guztiak
iristera Debara. (1)*

Azterketa herriz herri
Ez dago gaueko zerbitzurik.

Gauean zerbitzuren bat izatea.
Debatik goizeko 7:45 ateratzen den autobusa
udan ez kentzea.

Udaran ordutegiak aldatu egin ohi dira.

*Emakumezkoak izan dira maiztasun gehiago eskatu dutenak, eta Eibarrerako zerbitzu
zuzenagoak eskatu dituztenak.

PUNTUALITATEA

“Puntualegiak”dira, ordua baino lehenago
heldu eta inor ez badago, alde egiten du, eta
ondoren trena hartu behar baduzu, jada ezin
zara iritsi.

Autobusa ordua baino lehen iristen bada
geltokira, ordua iritsi arte itxarotea.

Jende asko badago geltokietan, berandu
iristen da helmugara.

BESTE LINEA EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO LOTURAK

Eibar da beste toki batzuetara joateko lotunea:
Gasteiz, Bilbo, aireportua… baina lotura ez da
ona, Eibarrera joateko denbora asko behar da
eta Eibarren denbora asko egon behar da zain.

Eibarrera linea azkarra jartzea eta ordutegia
ezartzean kontuan hartzea Bilbora eta
Gasteizera doazen autobusen ordutegiak.
Beste aukera bat da, garai batean Ondarroatik
Bilbora joaten zen linea errekuperatzea, eta bi
orduroko zerbitzua jartzea.

Ondarroatik Bilbora doan linearekin ez dago
koordinatuta.

Ondarroatik Bilbora doan linearekin
koordinatuta egotea ordutegiak.
Eibar-Bilbo autobusaren ordutegiarekin
koordinatzea.

Azterketa herriz herri
INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA

Paneletan dauden ordutegiak ez dira ikusten.
Jendeak ez daki ordutegiak non eskatu behar
diren, baina herrian hainbat puntutan daude:
turismo bulegoan, webgunean, udaletxean eta
udaltzaingoan.
Txartelei buruzko informazioa ez da argia.

Pantailetako informazioa ez da eguneratuta
egoten.

Ordutegiak modu ulerterrazagoan jartzea
paneletan.
Ordutegiak eskurago jartzea (etxeetara
banatu…).
Txartelen inguruko informazio argiagoa
ematea.

Pantailetako informazioa eguneratuta egotea.

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

Trena baino garestiagoa da, baita txartelarekin
ere. Parte-hartzaile batzuentzat garestia da,
beste batzuentzat ez.
Bizkaian eta Gipuzkoan mugitzeko txartel
ezberdinak daude.

Gaur egun ezin da txartela Ondarroan kargatu.
Txartelarekin prezioa egokia da.

Txartel bakarra jartzea probintzia
desberdinetarako.
Aldi baterako erabiltzaileek (esate baterako,
udarako erabiltzaileek) txartela atera ahal
izatea, 5€ ordaindu gabe.
Txartela Ondarroan kargatu ahal izatea.

ERABILTZAILEEI EMANDAKO ARRETA

Gidari batzuk oso azkar gidatzen dute.

Gidari batzuk oso azkar gidatzen dute.

Azterketa herriz herri
LEKEITIO-ONDARROA-DEBA-DONOSTIA
IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Gaur egun Amaran soilik geratzen da. (3)
Ibilbidea ondo dago, eta zerbitzua azkarra eta
erosoa da. (2)

Autobusa ez geratzea Amaran soilik.
Unibertsitateetan eta Antiguon ere
geratzea.(4)*

* Eskaera hau ikasleek egin dute batez ere.

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Gutxi daude, lan-egunetan egunean 4 bakarrik
, eta asteburuetan 2. Donostiatik bueltatzeko
ere, oso gutxi, arratsaldeko 2:30etan eta
hurrengoa 8:30etan. Jendea kotxez joan ohi da
Zumaiara, bertatik zerbitzua hobea delako.
Gauean ez dago ezer.

Zerbitzu gutxi daude egunean. (8) Maiztasuna
gehituz gero jende asko joango zen Debatik
Donostira autobusez, kotxea alde batera utziz,
trena oso motela baita egunerokotasun
batentzat.

Autobus gehiago jartzea, orduro ateratzea
Ondarroatik, horrela trena kontuan hartuz ordu
erdiro izango lukete zerbitzua.
Ostiral eta larunbatean zerbitzua beranduago
bukatzea, eta gauen zehar Zumaiara doan
zerbitzua luzatzea Debara arte.

Zerbitzu gehiago izatea egunean. (8)
Euskotrenen Donostia-Zumaia linea Debara
iristea (7). Gainera horiek Antiguon geratzen
dira, eta beraz, ibilbidearen arazoa
konponduko litzateke horrela.
Eibar edo Elgoibartik Donostiara doazen
autobusak Debatik pasatzea.

Langileak 15:00etatik aurrera ateratzen dira
lanetik, eta beraz ezin dute 14:30etako
autobusa hartu.

14.30etatik aurrera Donostia-Lekeito autobusa
orduro egotea (15.30etan bereziki, kontuan
izanda jende asko 15.00etan ateratzen garela
lanetik). Ikasle eta langileen ordutegiak
kontuan hartzea ordutegiak jartzerako orduan.
(2)
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Larunbat gauetan eta udaran Donostiatik
itzultzeko zerbitzua izatea (2).

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINA, GARBITASUNA, IRISGARRITASUNA

Autobusak zaharrak dira eta ez daude
egokituta. Esate baterako, eskailerak oso
altuak dira eta ez dute plataformarik. (2)

Autobusak berritzea.

Autobusak zaharrak dira.

Autobusak berritzea.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA

Ordutegiak Udaletxean baino ez daude.
Geltokian ez dago inongo informaziorik.

Informazioa toki gehiagotan jartzea.

Web orriko ordutegiak ulertzea zaila da.

Ordutegiak modu ulerterrazagoan jartzea.

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

Garestia da.

Gaur egun prezioa zonaldearen arabera
jartzen da, eta ondorioz Debatik Donostiara
joateko bikoitza ordaindu behar da
Zumaiarekin alderatuz gero.

Tarifa zonaldearen arabera izan beharrean,
distantziaren arabera izatea. (3)
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EIBAR-DONOSTIA
Herritar batek proposatu du Eibartik goizeko 7:10etan ateratzen den autobusa 10 minutu lehenago
ateratzea edo Elgoibarren ez geratzea, Donostiara lehenago iristeko eta lanera 8:00etarako iritsi
ahal izateko.
LINEA BERRIAK
Herritar batek proposatu du Gasteizerako autobusa jartzea. Eta beste batek Bilborako autobusa
jartzea.
Turismo bulegoko teknikariak proposatu du euskal kostaldea batuko duen autobus-zerbitzu bat
eskaintzea.
HERRIKO GELTOKIAK
Erdigunean bi geltoki daude, bat Euskotrenena eta bestea Pesarena. Horietako bat arriskutsu
xamarra da, kurba batean baitago. Gainera, ez dago seinalizatuta eta nahasgarria izan daiteke.
Ondorioz, bateratu egin beharko lirateke. Horretarako aukera bat izan daiteke Txomineko
plazoletan jartzea (taxiak dauden tokian).
Erdiguneko geltokiek ez dute markesinarik edo aterperik.
Danobaten gelditzen da autobusa, baina ez dago geltokirik (“parada fantasma”, ez dago ezer
bertan eta bertakoa ez bazara ez da atzematen).
Urazamendi (Mutrikun dago) urruti gelditzen da eta iluna da.
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Itziar

1.2.1. Mugikortasun-ohiturak
Zertarako mugitu ohi zara zure herritik?

Nola mugitzen zara normalean?
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Adingabeekin ibili ohi zara?
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Baduzu txartela?
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Zerbitzua hobetuko balitz, erabiliko zenuke?
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Bai
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Grafikoetan ikus dezakegunez, Itziarko parte-hartzaileak batez ere autobusez eta kotxez
ibiltzen dira. Autobusa noizean behin erabiltzen dute batzuk, eta beste batzuk egunero edo
astean bitan edo hirutan. Gehienek aisialdirako eta osasun-zerbitzura joateko erabiltzen
dute. % 10 adingabeekin ibili ohi da. Dena den, zerbitzua hobetuko balitz gehiago erabiliko
luketela adierazi dute guztiek.
Herritarrekin egindako saioan, mugikortasunaren inguruko dinamikan, autobusa hondartzara,
ospitalera edo erosketak egitera joateko erabiltzen dutela aipatu dute. Dena den, autoarekiko
dependentzia handia da, batez ere ordutegiak aldatu zirenetik (ordura arte jendeak gehiago
erabiltzen zuen autobusa). Auto bakarra dagoen etxeetan arazoa sortzen da, eta badira
adineko pertsonak bakarrik bizi diren etxebizitza edo baserriak ere, autobus-zerbitzurik ez
dutenak eta erabat isolatuta geratzen direnak. Zerbitzu garrantzitsuenak bi direla aipatu dute:
Zumaiako tren geltokirakoa eta ospitalerakoak. Bestetik, auzoak, Itxaspeko kanpina eta
nekazalturismoak isolatuta daude.
1.2.2. Ekarpenak lineaz linea
Itziartik linea bakarra pasatzen da: Deba-Itziar. Dena den, beste linea batzuen gaineko
ekarpenak ere egin dituzte herritarrek:
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DEBA-ITZIAR

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Itziarren 7 auzo daude, eta horietara ez dago
zerbitzurik. Baserri asko geratzen dira
zerbitzurik gabe. Autobusak ibilbide txikiegia
egiten du, itziartar asko geratzen dira ibilbide
horretatik kanpo.
Itxaspeko kanpinera jende gazte asko etortzen
da, autorik gabe, eta autobusa ez da bertan
geratzen.
Nekazalturismoek ere ez dute garraio
publikoko zerbitzurik, eta 13 daude guztira.
Lasturgo aterpetxeak ez du zerbitzurik.
Itziartarrek Zumaiara joateko joera handia
dute, bertan tren zerbitzua hobea delako, eta
Urolarako lotura ere bertatik egiten dute. Baina
ez dute Zumaiara joateko autobus-zerbitzurik.

Gaur egun ez dago auzoetarako zerbitzurik,
eta bada bertara bizitzera etorri nahi duenik
baina karnetik ez duenik. Gainera, baserri
gehienetan aitona-amonak medikuetara
eramateko beti norbaitek etxean egon beharra
izaten du bestelako aukerarik ez dutelako eta
hau ere arazo izaten da eta bestalde, auzoan
ditugun zerbitzuak ikusita: aterpetxe,
nekazalturismo, taberna… oso mesedegarria
izango litzateke auzoetarako zerbitzua egotea
hauei etekina ateratzeko.

Zerbitzu batzuk lurralde osoari eskaintzea.
Esate baterako, zerbitzu batzuk
nekazalturismoetatik, kanpinetik, eta
baserrietatik pasatzea, batez ere udaran.
Horretarako irtenbide bat izan daiteke DebaItziar-Zumaia zerbitzua eskaintzea, 7 auzotatik
5 ibilbide horretan geratzen baitira. Horrela,
Itziar Zumaiarekin lotuko litzateke.
Itziarko anbulatorioan baserrietarako autobusedo taxi-zerbitzua izatea. Mendaroko
ospitalera joateko ere zerbitzua eskaini
auzoetan.
Aiako eredua aztertzea, auzoetarako zerbitzua
integratuta baitute.

Auzoetarako zerbitzua eskaintzea.
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ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Astean zehar nahiko mugatua da zerbitzua,
eta gurasoak gora eta behera ibili behar izaten
dira.
Astelehen eta asteazkenetan, Elgoibartik
datorren trena ikasleekin etortzen da, eta
Itziarrera igotzeko autobusa dute. Baina
ondoren autobus horrek ez du Debarako
zerbitzurik eskaintzen.
Asteburuetan zerbitzua oso eskasa da (2
zerbitzu daude soilik). Gazteak Elgoibarrera
joan ohi dira asteburuetan eta azken trenean
itzultzen dira, baina ez dute autobusik
Itziarrera igotzeko eta gurasoak ibiltzen dira
joan-etorrian.
Udaran zerbitzua motz geratzen da, eta azken
autobusa goizegi da (19:50).
Aurten lehen aldiz, Itziarko festetan gaueko
zerbitzua egon da eta asko erabili da. Debako
festetan, aldiz, ez da egon.

Astean zehar ordutegi malguagoa izatea.
Astelehen eta asteazkenetan ikasleekin
datorren autobusak Debarako zerbitzua ere
eskaintzea.
Asteburuetan zerbitzu gehiago jartzea, eta
iluntzetan beranduago bukatzea. Azken
zerbitzua Elgoibarretik trenean datozen
gazteak igotzeko izatea.
Udaran zerbitzua indartzea, eta azken
zerbitzua beranduago jartzea. 19:50etakoa
mantendu eta 22:00ak aldera beste autobus
bat izatea.
Itziar eta Debako festetan gaueko zerbitzua
izatea.
Gogoratzeko moduko ordutegiak jartzea.

Gaur egungo ordutegiak “aldrebes” xamarrak
dira gogoratzeko, asko aldatzen baitira.

Zerbitzu gutxiegi daude.

Maiztasun handiagoa jartzea (8), batez ere
asteburutan (5) eta hondartza-garaian.

PUNTUALITATEA

Ona da.
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BESTE LINEA EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO LOTURAK

Ez dago koordinatuta Debatik pasatzen diren
beste autobusekin, ezta trenarekin ere, eta
denbora asko galtzen da zain.

Ordutegiak egokitzea, gainerako autobusekin
eta trenarekin bat egiteko.

Eskualdeko autobusak ez dio itxaroten Itziartik
datorrenari.

Autobusaren ordutegia ez dator bat trenaren
ordutegiarekin, eta denbora asko egon behar
izaten da zain.

Trenaren ordutegiarekin koordinatzea (8),
batez ere lan-ordutegian.

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINA, GARBITASUNA, IRISGARRITASUNA

Udaran autobusa txiki geratzen da.
Furgoneta ez da egokia adineko pertsonak
ibiltzeko. Ez du plataformarik, ezta heldulekurik
ere. Umeen aulkiak sartzeko ere arazoak
daude.

Udaran autobusa maizago izatea eta azken
zerbitzurako autobus handia jartzea.

Autobusera igotzeko zailtasunak daude
adineko pertsonentzat.

Autobusera igotzeko erraztasun handiagoa
izatea.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA

Herritarrek ez dute nahikoa informaziorik.
Guztiek ez dute interneterako sarbiderik, eta
geltokietakoak ez daude eguneratuta, oso
txikiak dira eta ez dira ondo ulertzen.

Etxe guztietara banatzea ordutegia, modu
ulergarrian.

Ordutegiak oso txiki daude.

Ikusteko moduko ordutegiak banatzea.
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PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

Lehen trena ordainduz gero, Itziarrerako
autobusa ez zen ordaintzen (transbordoa).
Orain, berriz, ordaindu egin behar da.

Debara trenez joanez gero, ondoren
Itziarrerako autobusa ez ordaintzea
(transbordoa).

Garestitu egin da zerbitzua.

ERABILTZAILEEI EMANDAKO ARRETA

Gidariek ezagutzen dute herriko errealitatea
eta mugimendua, eta autobusaren tamaina
egunaren arabera egokitzen dute.
Tratua oso gertukoa da.
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LEKEITIO-ONDARROA-DEBA-DONOSTIA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Ez da herrigunera sartzen, errotondan
geratzen da. Ez dago espaloirik herrira oinez
etortzeko eta arriskutsua da.

Autobusa herrigunera etortzea.
Beste irtenbide bat izan daiteke autopistan
jartzea geltokia eta bertara joateko herribusa
jartzea. Horrela, Donostiarakoaz gain, beste
zerbitzu asko ere erabili ahal izango lituzkete
itziartarrek: Bilborakoa, Arrasaterakoa,
Gasteizerakoa, aireporturakoa…). Eta Debako
biztanleak ere hor izan dezakete geltokia.

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Oso gutxi daude, batez ere asteburuetan.

Maiztasun gehiago jartzea, batez ere igande
goizetan.

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

Garestia da.
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LINEA BERRIAK
Gaur egun ez dago Itziartik Zumaiara doan linearik, baina bertatik joera handia dute
Zumaiara joateko, aparkatzeko toki gehiago dagoelako eta trena maizago dagoelako
Donostialdera. Hiru herritarrek proposatu dute Zumaiarako autobusa ere jartzea.
Herritar batek proposatu du Itziartik Mendarorako zerbitzua egotea, ospitalera joan ahal
izateko.

GELTOKI BERRIAK
Geltokien inguruan, honakoak komentatu dira:


Errotondako geltokia arriskutsua da.



Industrialdean ez dago markesinarik.



Herri azpian dagoen geltokian markesina kontrako aldean dago, eta beraz, alferrik.
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Eibar
2.1. Mugikortasun-ohiturak
Nola mugitzen zara normalean?

Zertarako mugitu ohi zara zure herritik?
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Adingabeekin ibili ohi zara?
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Grafikoetan ikus dezakegunez, Eibarko parte-hartzaileak batez ere autobusez ibiltzen dira.
Gehienek egunero erabiltzen dute autobusa, lanera joateko, aisialdirako eta osasunzerbitzura joateko. % 11 adingabeekin ibili ohi da. Zerbitzua hobetuko balitz gehiago erabiliko
luketela adierazi du hiru laurdenak.
Herritarrekin egindako saioan, mugikortasunaren inguruko dinamikan, astean zehar lanera
edo osasun-zerbitzura joateko erabiltzen duela ikusi dugu, eta asteburuetan berriz
aisialdirako. Linea asko pasatzen dira Eibartik, eta eskualdeko herrietara, Debagoienera,
Donostiara edo Bilbora joateko erabiltzen dute autobusa. Dena den, batzuk lanera
autobusez joan nahiko lukete eta ezin dute, ordutegiarengatik (Bergarara) edo geltokiengatik
(Antiguora).

2.2. Ekarpenak lineaz linea
Eibartik autobus-linea asko pasatzen dira:


Mallabia-Ondarroa. Astean zehar Ermuatik Mendarora ordu erdiro dago zerbitzua eta
Mallabia, Deba, Mutriku eta Ondarroara orduro. Asteburuetan orduro dago zerbitzua
eta larunbat gauetan ere badago zerbitzua.



Eibar-Soraluze-Mendaro. Soraluzera orduro dago zerbitzua astean zehar, eta
asteburuetan ez dago zerbitzurik.



Eibar-Eskoriatza. Orduro dago zerbitzua. Larunbat gauetan Eibar-Bergara-Arrasate
gaueko zerbitzua dago.



Eibar-Elgeta. Egunean 7 zerbitzu daude astean zehar, eta asteburuetan 4.



Ermua-Azpeitia. Egunean 7 zerbitzu daude astean zehar, eta asteburuetan bat
gutxiago. Larunbat gauetan gaueko zerbitzua dago.



Arrasate-Eibar-aireportua. Egunean 5 zerbitzu daude.



Eibar-Donostia. Orduro dago zerbitzua, eta igande eta jaiegunetan bi ordutik behin.



Eibar-Gasteiz. Orduro dago zerbitzua eta igande eta jaiegunetan egunean 4 zerbitzu
daude.



Eibar-Iruñea. Egunean bi zerbitzu daude.

Hona hemen eibartarrek egindako ekarpenak:
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EKARPEN OROKORRAK
Eibartik linea asko igarotzen dira, eta herritarrek egindako ekarpen batzuk ez dagozkio linea
bakar bati. Atal honetan ekarpen orokorrak jaso ditugu gaika:

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Lineako autobusak erdigunean geratzen dira,
eta urrun geratzen da EHUtik, Institututik eta
Haurreskolatik. Jende asko joaten da inguru
horretara (EHUn 400 ikasle inguru daude);
EHUko ikasle asko maletekin etortzen dira
astea pasatzera, eta distantzia luzea dute
ikastetxeraino. (EHUko saioa, Goierri, Gasteiz
eta Bilbotik datozen ikasleak)

Lineako autobusak EHU inguruan geratzea,
behintzat ordu jakin batzuetan (goizeko lehen
orduan, arratsaldeko lehen ordua, ostiral eta
igandetan). Bertan errotonda dago, buelta
eman eta itzul daiteke. (EHUko saioa, Goierri,
Gasteiz eta Bilbotik datozen ikasleak)

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA

Ordutegi-aldaketak daudenean, ez da behar
bezain azkar eguneratzen.
Trafikoaren norabidea aldatu egin da, eta
autobusetan nolabait adierazi egin beharko
litzateke.(Emakumeen mahaia)

Autobusean batez ere ikasleak eta helduak
ibiltzen dira eta adineko jendearentzat zaila da
internet erabiltzea. Komunikazioa zabaltzeko
beste bide batzuk aztertu beharko lirateke.
Pantaila gutxi daude, eta batzuetan ezin da
jakin autobusa pasa den edo ez.
Batzuetan geldialdi aldaketak ez dira garaiz
abisatzen.
Geltokietan ez dago informaziorik edo

Ordutegiak aldatu ahala, eguneratzea.
Erabiltzaileei jakinaraztea asteburuetan ez
dela geltoki batzuetan geratzen.(Emakumeen
mahaia)

Pantaila gehiago egotea, informazioarekin (2),
Unzagan eta Langholbarren. Tren geltokietan
ere pantaila digitalak jartzea eta bertan
autobusen inguruko informazioa ematea.
Geldialdi aldaketak daudenean, abisua garaiz
pasatzea.

Azterketa herriz herri
zaharkituta dago.
Txartelari buruz informazio gutxi zabaltzen da.
Asteburuetan erdigunea oinezkoentzat da gaur
egun, eta ez da geltoki batzuetan geratzen.

73.

Geltokietako kartelen segimendu zorrotzagoa
egitea, erabiltzaileak ondo informatuta
egoteko.
Txartelari buruzko informazioa hedatzea.
Erabiltzaileei abisatzea asteburuetan ez dela
erdiguneko geltoki batzuetan geratzen.

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

Txartelarekin ere prezioa garestia da.
(Emakumeen mahaia)

Joan-etorriko txartela erosi ahal izatea.
(Emakumeen mahaia)

Gipuzkoa eta Bizkaian txartel desberdinak
erabili behar dira. (Herritarren saioa,
emakumeen mahaia eta EHUko saioa)

Txartel bakarra egotea Gipuzkoa, Bizkaia eta
Arabarako. (Herritarren saioa, emakumeen
mahaia eta EHUko saioa)

Eskualdea hartzen da prezioa jartzeko
erreferentzia moduan, eta ez distantzia.
Bergarara joatea garesti ateratzen da
ondorioz.

Tarifak distantziaren arabera izatea, eta ez
eskualdeko mugen arabera.

Txartela ahaztuz gero, osorik ordaindu behar
da bidaia. (EHUko saioa)
Gazteentzat deskontua dago, baina gazte
langileek eta gazte ikasleek berdin ordaintzen
dute. (EHUko saioa)

Txarteldunak identifikatu ahal izateko
sistemaren bat izatea. (EHUko saioa)
Gazte ikasleentzat deskontu berezia egotea.
(EHUko saioa)

Garestia da.

Bonoak erabiltzeko aukera eskaintzea: hilekoa,
urtekoa… Eta bonoak berdin balio izatea
ibilbide desberdinetarako, egunero ibilbide
desberdinak egiten ditugunez.

Gaur egun bi txartel erabili behar dira: Mugi eta
Barik.

Gipuzkoa eta Bizkaiko Aldundiak koordinatu
eta txartel bakarra jartzea.

Azterketa herriz herri
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AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINA, GARBITASUNA, IRISGARRITASUNA

Oro har, lineako autobusetan adineko jendeak
edo ume kotxearekin doanak arazoak ditu igo
eta jaisteko.

Autobus guztiek plataforma izatea.
Autobusa gehiago hurbiltzea espaloira edo
plataforma ateratzea.

Pertsona eskuinentzat besterik ez daude
prestatuta.
Segurtasun-uhalik ez daukate.(Herritarren
saioa eta EHUko saioa)
Adineko pertsonek zailtasunak dituzte maletak
sartzeko. (Emakumeen mahaia)
Ez dago kamerarik erabiltzaileak babesteko.
(Emakumeen mahaia)

Koska altuegia geratzen da igo eta jaisteko.

Segurtasun-uhala eserleku guztietan jartzea.
(Herritarren saioa eta EHUko saioa)
Maletak sartzeko tokia erosoago jartzea edo
gidariek horretan laguntzea. (Emakumeen
mahaia)
Erabiltzaileak babesteko kamerak jartzea.
(Emakumeen mahaia)

Txoferrak gehiago jaistea koska.

ERABILTZAILEEI EMANDAKO ARRETA

Bidaiariak inseguru sentitzen dira, gidatzeko
moduagatik. (Emakumeen mahaia)
Beharrezkoa da autobusetan geldialdien
inguruan informazioa egongo duen norbait
egotea. (Emakumeen mahaia)

Gidari batzuk oso azkar gidatzen dute.(2)
Gidariek batzuetan modu desatseginean
erantzuten dute.
Autobusa martxan jartzen da bidaiariak eseri
aurretik eta arriskutsua izan daiteke.

Autobusean geldialdiez abisatzen duen
pertsona bat egotea. (Emakumeen mahaia)
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MALLABIA-ONDARROA
IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Oso ondo dago. (3)
Ibilbidea bat dator industrialdeekin.

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Egokia da.
Ordutegia bat dator laneko ordutegiarekin.
Gaueko zerbitzua oso ondo dago.
Autobus eta trenaren ordutegiek kointziditu
egiten dute.

Autobus eta trenaren ordutegiek ez
kointziditzea, aukera gehiago izateko.

Asteburuetan eta udaran orduro dago, eta
gutxiegi da.

Asteburuetan eta udaran ere ordu erdiroko
maiztasuna jartzea.

Debara orduro dago zerbitzua.

Udaran Debara joateko autobus gehiago
izatea.

Zerbitzua berandu asten da txandaka lan
egiten dutenentzako.
Azken zerbitzua 22:05etan ateratzen da
Mendaroko ospitaletik, eta arratsaldeko
txandan lanean egon diren langileek ez dute
astirik hartzeko.
Igande goizetan zerbitzua beranduago hasten
da, eta Mendaroko ospitaleko langileek ezin
dute autobusez joan lanera.

Zerbitzua goizeko 5:00etan hastea,
poligonoetan lan egin eta 6:00etan sartzen
direnek erabili ahal izateko.
Mendaroko ospitaletik ateratzen den azken
zerbitzua 22:10 edo 22:15etan jartzea,
arratsaldez lanean egon direnek hartu ahal
izateko.
Igande goizetan lehen zerbitzua 7:00etan
izatea, Mendaroko ospitalera lanera joan ahal
izateko.

Azterketa herriz herri
PUNTUALITATEA

Ona da. (2)
Batzuetan ez dira puntualak.
Trafiko asko badago, atzeratu egiten da. (2)
Batzuetan ordua baino lehen alde egiten dute.

76.

Azterketa herriz herri

77.

EIBAR-SORALUZE-MENDARO

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Ondo dago.
Eibarren ez da autobus geltokian geratzen, eta
nahasmena sortzen du. (Emakumeen mahaia)

Oso ondo dago. (2)

Geldialdi bat gehiago jartzea.

Eibarren ez dago oso argi non gelditzen den.
Eibarko Unibertsitatearen aurreko geltokian,
geltokia dago baina ez da gelditzen.

Eibarko Unibertsitatean ere gelditzea.

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Goizeko 6etan hasten da, eta azkena
21:30etan izaten da. Ez du laneko ordutegiekin
kointziditzen.
Egoera ekonomikoa dela eta, Eibarren zeuden
lantegi asko itxi egin dira, eta bertan lan egiten
zuen jendeak beste herri batzuetara mugitu
beharra dauka. Hori dela eta, autobusetako
ordutegiak erreleboetako ordutegiekin bateratu
beharra ikusten da.

Egokia da.

Zerbitzua goizeko 5:00etan hastea, 6:00etan
lanean hasten direnek erabili ahal izateko.
Autobusetako ordutegiak erreleboetako
ordutegiak kontuan hartuta finkatzea.

Azterketa herriz herri

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA

Asteburuetan batzuetan ez da pasatzen edo
beste ordu batean pasatzen da edo beste toki
batean, eta ez zaio erabiltzaileari jakinarazten.
(3)

Aldaketak daudenean, erabiltzaileari
jakinaraztea.(3)

EIBAR-ESKORIAZA
Lau herritarrek baloratu dute zerbitzu hau. Batek ondo baloratu du. Beste batek dio ibilbidea
luzeegia dela eta maiztasuna ordu erdirokoa izan beharko litzatekeela. Hirugarren batek
aipatu du ordutegia ez dela oso ona, Bergarara ikastetxera lanera joateko oso justu iristen
baita. Eta laugarrenak, berriz, gidariek azkarregi gidatzen dutela eta gero askotan zain egon
behar dutela, autobusak zaharkituta daudela, eta lineakoa eta urbanoa hobeto koordinatu
beharko liratekeela.
Herritarren saioan komentatu zen gaur egun ez duela Elgoibarrekin loturarik egiten, eta
Maltzagan geldialdia egitea proposatu zen.

EIBAR-ELGETA
Herritar batek eskatu du igande eta jaiegunetan 12:00etan Elgetara zihoan zerbitzua
berreskuratzeko.

ERMUA-AZPEIIA
Herritar batek proposatu du autobus gehiago jartzea, 8:00etatik 13:00etara ez baitago
batere, eta salneurria merkatzea.
EHUko saioan proposatu zen autobusa Zestoatik abiatzea. Halaber, goizetan ordu asko
daude zerbitzurik gabe eta proposatu da tartean zerbitzu bat jartzea, baita 14:00etan eta
15:00etan ere.
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79.

EIBAR-DONOSTIA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Gaur egun jende asko joan ohi da EHUra
ikastera (Ibaeta), baita Antiguora lanera ere.
Erakunde publiko asko dago inguru
horretan(Ogasuna, Unibertsitatea…), eta
garraio publikoaren erabiltzaile potentzialak
asko dira. Autobusa, ordea, Amaratik soilik
sartu ohi da, eta ia denbora bera pasatzen da
Eibartik Amarara iristen, edo Amaratik
Antiguora joaten.

Autobus batzuk Ibaetatik sartu eta irtetea,
goizeko 7etakoa eta arratsaldeko 15:0015:30etakoa, adibidez, bertan langile eta ikasle
asko joaten direlako.

Oso ondo dago. (3)

Egunean zehar autobus bat expresa izatea,
eta Elgoibartik ez pasatzea.
Zarautzen ere sartu-irtena egitea, Arrasatetik
doanak egiten duen moduan.

Ez da Zarautzen gelditzen.
3.

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Ordu puntetan orduroko maiztasuna eskas
geratzen da. (EHUko saioa)
Arratsaldean 19:30etatik 21:00etara ez dago
autobusik. (EHUko saioa)

Goizeko lehen orduan (07:00etan) eta
arratsaldeko lehen orduan (14:00etatik
17:00etara) ordu erdiroko zerbitzua izatea.
(EHUko saioa)
Arratsaldean 20:30etan zerbitzua egotea.
(EHUko saioa)

Gutxiegi daude.

Maiztasun gehiago jartzea (4), ordu erdiro (3).

Azken zerbitzua goiz xamar da.

Bueltan, 18:30etatik 20:00etara zerbitzua ordu
erdiro egotea.

Azterketa herriz herri
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Azken zerbitzua beranduago izatea, 22:00etan
edo 23:00etan.
Larunbat gauetan zerbitzua beranduago
amaitzea, Donostiara kirol edo kultur
ekitaldietara joan ahal izateko.
Egun berezietan (estropadak, Aste Nagusia,
Zinemaldia…) ordutegia luzatzea.
4.

5.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA

Donostiatik bueltan, ez du autobusaren
zenbakia jartzen azken unera arte, eta
maletekin aurrera eta atzera ibili behar izaten
da.
Ez dago ordutegien inguruko informazio
argirik.
Ordutegien inguruko informazioa oso txikia da.

Erabiltzaileak garaiz informatzea.
Geltokietan ordutegien inguruko informazioa
jartzea. (2)
Eskuko ordutegia izatea.
Ordutegiak handiago eta argiago jartzea.

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

Oso garestia da oraindik.
Batzuetan bete egiten da autobusa.

Txartela aurretik erosteko aukera izatea.

Azterketa herriz herri
EIBAR-IRUÑEA
Zerbitzu honek egiten du Goierrirekiko lotura, eta zati hori baloratu dute gehienek:

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Bergaran trasbordoa egiten du.

Bergarako trasbordoa kentzea edo
Zumarragan egitea.
Beasain-Durango egitean zerbitzu zuzena
jartzea.(EHUko saioa)

Geldialdi gehiegi egiten ditu eta, ondorioz,
luzeegia da. (2)
Bergaran trasbordoa egiten du.

Herri handienetan soilik geratzea, geltoki
batzuk kentzea edo herri-gunetik kanpoan
jartzea (adibidez, Antzuolan).(2)
Bergarako trasbordoa kentzea.

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Eguerditan 13:30etan dago, eta arratsaldean
ez dago autobusik. (EHUko saioa)

Arratsaldean zerbitzu bat jartzea. (EHUko
saioa)

Igandetako azken autobusa oso berandu da.
(EHUko saioa)

Igandetako azken autobusa 21:00etan izan
ordez 18:00etan ateratzea Iruñeatik, astean
zehar egiten duen bezala. (EHUko saioa)

Lanera joateko ez da egokia.

Maiztasun gehiago jartzea (2), eta autobus
txikiagoak erabiltzea.

Egunean bi autobus, gutxi da. (2)
Igandetako azken autobusa oso berandu da.

Igandetako azken autobusa 21:00etan izan
ordez 18:00etan ateratzea Iruñeatik, astean
zehar egiten duen bezala.

81.

Azterketa herriz herri
EIBAR-GASTEIZ
Herritar batek proposatu du joanekoan Bidebarrietan ere geratzea, eta bi herritarrek bueltan
Urkizun geratzea. Herritarrekin egindako saioan ere komentatu zen hori.
Beste herritar batek aipatu du geldialdi kopurua egokia dela astean zehar, ez ordea igande
eta jaiegunetan.
Herritarrekin egindako saioan aipatu zen astean zeharreko maiztasuna egokia dela, ez ordea
asteburuetakoa. Asteburuetan zerbitzu gehiago jarri beharko lirateke.

ARRASATE-EIBAR-LOIU
Herritar batek bi proposamen egin ditu: batetik, maiztasuna handitzea, 4 ordutik behin izan
beharrean 2 ordutik behin izatea; bestetik, aireportutik bueltan inor ez ekarri arren, Eibarren
sartzea.

DEBA-ITZIAR
Eibartik iristen den trenarekin ez dago koordinatuta Itziarrera doan autobusa, eta herritar
batek eskatu du hori hobetzeko.

LINEA BERRIAK
Herritarrekin egindako saioan, linea berriak sortzeko beharra azaleratu zen. Hona hemen
proposamenak:


Ikasle asko joaten da Leioara ikastera, eta ez dute zuzeneko zerbitzurik.
Proposamena da Leioako campuserako autobusa Eibartik irtetea.



Zarautzerako zerbitzurik ez dago, eta proposamen desberdinak egon dira: EibarZarautz linea ipintzea, Eibar-Arrasate-Beasain-Tolosa-Zarautz linea sortzea edo
Arrasatetik doana Zarautzen ere geratzea.



Eibar-Zumarraga linea sortzea.

URBANOA ETA TRENA
Herritar baten iritziz, urbanoan lanera joan daiteke goizean Azitainera, baina arratsaldean ez
dago itzultzeko aukerarik. Bestalde, Teknikerren 200 lagundik gora hasi dira lanean Azitaingo
poligonoan eta udalak ez du luzatu nahi izan autobus-zerbitzua (azken geltokitik kilometro
inguru aldapagora), eta ondorioz jendea autoan doa, ilara luzeak sortuz. Beste herritar batek
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ere aipatu du industrigunean geldialdi gehiago beharko liratekeela eta gainera horretarako
aukera badagoela, autobusak 20 minutu itxaron behar baitu berriro atera aurretik.
Emakumeen mahaian ere egin zitzaizkion ekarpenak urbanoari: Sautsiraino iristea, ordutegi
zabalagoa izatea, asteburuetan gaueko zerbitzua egotea auzo periferikoetara joateko,
00:00etan, 04:00etan eta 07:00etan (batez ere herriko puntu beltzetatik gertu daudenetara),
eta gidariek erraztasunak ematea karroak igotzeko.
Trenari dagokionez, honako ekarpenak egin ditu emakumeen mahaiak:


Trena ordu erdiro jartzea Donostiara (herritar batek ere egin du ekarpen hau).



Gauez Donostia eta Bilbora tren gehiago izatea, kultur ekitaldietara joan ahal izateko
(herritar batek proposatu du larunbat gauetan Bilbotik Debara dagoen gaueko
zerbitzua Zarautzera arte luzatzea).



Oso geldoak dira, eta denbora asko behar da hiriburuetara iristeko.



Prezioa garestiegia da, batez ere ibilaldi motzetarako, adibidez Eibar-Ermua.
Gainera, joan-etorriko txartela desagertu egin da.



Bidaiariari nolabait jakinaraztea zer aldeko ateak zabalduko diren.



Tren batzuk eta geltoki batzuk ez dute komunik.



Elgoibarrera tranbia-zerbitzua izatea.

HERRIKO GELTOKIAK
Hainbat geltokitan ez dago aterperik eta bizpahiru herritarrek aterpeak egotea eskatu dute.
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3. Elgoibar
3.1. Mugikortasun-ohiturak
Zertarako mugitu ohi zara zure herritik?

Nola mugitzen zara normalean?
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Baduzu txartela?

Adingabeekin ibili ohi zara?

46%
46%

46%

Bai

53%

Bai

7%

Ez
ED/EE

ED/EE

Zerbitzua hobetuko balitz, erabiliko zenuke?
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Grafikoetan ikus dezakegunez, Elgoibarko parte-hartzaileak batez ere autobusez eta kotxez
ibiltzen dira. Gehienek egunero erabiltzen dute autobusa edo astean bizpahiru aldiz, batez
ere lanera joateko, baita ikastera joateko edo aisialdirako. Zerbitzua hobetuko balitz gehiago
erabiliko luketela adierazi du parte-hartzaileen erdiak.
Herritarrekin egindako saioan, mugikortasunaren inguruko dinamikan, bestelako erabilerak
agertu dira; gutxik erabiltzen dute autobusa lanerako, eta gehienek erosketak egitera edo
paseatzera joateko. Eskualdeko herrietara, batez ere Eibarrera, eta Donostiara joateko
erabiltzen dute autobusa. Hutsune moduan, Bilbo eta Gasteizerako zerbitzua aipatu da.

3.2. Ekarpenak lineaz linea
Elgoibartik honako lineak pasatzen dira:


Mallabia-Ondarroa. Astean zehar Ermuatik Mendarora ordu erdiro dago zerbitzua eta
Mallabia, Deba, Mutriku eta Ondarroara orduro. Asteburuetan orduro dago zerbitzua
eta larunbat gauetan ere badago zerbitzua.



Eibar-Soraluze-Mendaro. Astean zehar lau zerbitzu daude eta asteburuetan ez dago
zerbitzurik.



Ermua-Azpeitia. Egunean 7 zerbitzu daude astean zehar, eta asteburuetan bat
gutxiago. Larunbat gauetan gaueko zerbitzua dago.



Eibar-Donostia. Orduro dago zerbitzua, eta igande eta jaiegunetan bi ordutik behin.

Hona hemen elgoibartarrek egindako ekarpenak:

86.

Azterketa herriz herri

87.

EKARPEN OROKORRAK
Herritarrek egindako ekarpen batzuk ez dagozkio linea bakar bati. Atal honetan ekarpen
orokorrak jaso ditugu gaika:

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA

Ordutegien informazioa eguneratuta dago,
baina oso hizki txikia du eta ez da erraza
ulertzeko. Gainera, ez dago pantaila
elektronikorik.
Asteburuetan ez dago telefonozko harrerazerbitzurik.

Pantaila elektronikoak jartzea geltokietan.
Asteburuetan ere telefonozko harrerazerbitzua izatea.

Eibarren ez dago informaziorik.

Ordutegi aldaketak daudenean, ez dira behar
bezala jakinarazten.

Ordutegi aldaketen inguruko informazioa
jartzea autobusetan, geltokietan, mugikorrera
deskargatzeko aukera izatea eta posta
elektronikoz bidaltzea.

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

Gaur egun linea desberdinetan eta garraiozerbitzu desberdinetan ibiltzeko txartel asko
behar dira.

Txartel bakarra egotea EAErako.

Txartela erabiliz gero, prezioa egokia da, nahiz
eta garestitu egin den.
Batzuetan makinan arazoak izan ohi ditu
kobratzerakoan.

Txartelik gabe, oso garestia da.
Txartelarekin, prezio egokia da.
Txartel desberdinak erabili behar dira.

Eguneroko erabiltzaileentzat bonoak egon
beharko lirateke.
Txartel bakarrarekin ibili ahal izatea tren eta
autobus linea guztietan.
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AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINA, GARBITASUNA, IRISGARRITASUNA

Mugikortasun arazoak dituzten edota haurren
aulkiekin doazen gurasoek zailtasunak dituzte
igo eta jaisteko.
Atzeko eserlekuetan ez dago gelditzeko
botoirik.

Ez dago gerrikorik, eta batzuetan arriskutsua
izan ohi da.
Haurraren karroa igo eta jaisteko arazoak egon
ohi dira.

Gidariak autobusa espaloira gehiago hurbiltzea
eta plataformak erabiltzea.
Botoi gehiago jartzea.

Segurtasun uhala jartzea eserlekuetan.
Autobusa espaloira gerturatzea edo plataforma
ateratzea.

ERABILTZAILEEI EMANDAKO ARRETA

Gidariaren arabera izan ohi da. Batzuk basati
xamarrak dira.

Gidari batzuk oso azkar gidatzen dute, eta
zakar xamar errotondetan. (3)
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MALLABIA-ONDARROA
IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Astean zehar oso ondo dago.
Larunbat arratsaldetan, 18:00etatik aurrera,
Ondarroatik datorren autobusa San Antolinen
geratzen da, eta ez da herrira sartzen. Ez dago
bide egokirik handik herrira etortzeko.

Larunbat arratsalde-iluntzetako autobusa
herrira arte sartzea.

Amañako geltokia ez dago ondo, El Corte
Ingles edo anbulatoriora joateko; obrak direlaeta geltokia kendu egin zuten, eta urrun
geratzen da orain.

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Oro har, ondo dago. Baina udaran eta
asteburuetan zerbitzua murritzagoa da. Orduro
egon ohi da, eta trenaren ordu berean.
Mendaroko ospitalean azken zerbitzua
22:05etan da, eta arratsaldeko txanda duten
langileei ez die astirik ematen autobusa
hartzeko. Goizez daudenean erabil dezakete,
ez ordea arratsaldez daudenean.

Astean zehar ondo dago, baina asteburuetan
gutxiegi. (2)
Gaueko zerbitzua dago, baina baditu
hutsuneak.
Askotan ordu berean izaten dira eta bata zein
besteak alde eginez gero, nora ezean
gelditzen zara (jai egun, uda, gabonetan...

Trena eta autobusaren artean ordu erdiroko
zerbitzua jartzea udaran, baita asteburuetan
ere.
Azken autobusa 5 edo 10 minutu beranduago
izatea, arratsaldez lan egiten duten Mendaroko
langileek hartu ahal izateko.

Asteburuetan maiztasun altuagoa izatea. (2)
Larunbat gauetan autobus bat gehiago jartzea,
3:00etan.
Autobuseko eta treneko ordutegiak osagarriak
izatea.

Azterketa herriz herri
bereziki).
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Udaran hondartzara joateko expres zerbitzua
maizago jartzea, eta ospitalera ez igotzea.

Udaran expres zerbitzua egon da.

PUNTUALITATEA

Normalean ongi ibiltzen dira, baina batzuetan
ordua baino lehenago etortzen da eta ez du
itxaroten. Ordua baino lehen joaten da
autobusa.
Berandu baldin badator, zain dauden
pertsonek ez dute horren berri izaten.

Autobus-gidariak ordua errespetatzea eta,
lehenago baldin badator, ordua izan arte
itxarotea.
Berandu datorrenean, pantaila elektronikoen
bidez abisatzea erabiltzaileei.

Beti ez dira puntualak izaten. (3)
Puntualitatea ona da.
Goizegi iritsiz gero, ez du itxaroten.

Ordua iritsi arte itxarotea.

BESTE LINEA EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO LOTURAK

Bilbo, Gasteiz edo Iruñeara doazen autobusak
hartzera Eibarrera joan behar da, eta han
denbora asko itxaron behar da. Bidaia oso
luzea bihurtzen da.

Eibarrera doan autobusa Bilbo, Gasteiz eta
Iruñeara doazen autobusen ordutegietara
egokitzea.

Itziarrera lanera joateko ez dago konbinaziorik,
Deban hiru ordu laurden itxaron behar izaten
da.

Trena edo autobusa Itziarrera doan
autobusarekin koordinatzea edo autobusa
Itziarko industrigunetik pasatzea, jende askok
egiten baitu bertan lan.

Gasteizera joateko denbora asko itxaron behar
izaten da Eibarren.

Linea honetako autobusa Gasteizera
doanarekin hobeto koordinatzea.

Bergarara joateko Eibartik Eskoriatzara
dagoen linea hartu behar da. Bergara

Eibar-Eskoriatza linearekin koordinatzea
ordutegia, edota Eibar-Eskoriatza linea

Azterketa herriz herri
Elgoibarik 14 km-tara dago soilik, baina bi ordu
behar dira garraio publikoan iristeko.

Elgoibarren ere geratzea.

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINA, GARBITASUNA, IRISGARRITASUNA

Autobusak geroz eta txikiagoak dira. Batzuei
besaulkia falta zaie.
Neguan, euriarekin, ez dira oso erosoak.

Euria sartzen da leihoetatik barrena. (2)
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EIBAR-SORALUZE-MENDARO
Herritarren saioan aipatu zen asteburuetan ez dagoela zerbitzurik, eta egon beharko
litzatekeela ospitalera joan behar duen jendearentzat behinik behin.

ERMUA-AZPEITIA
Oro har, maiztasuna eskasa dela diote herritarrek, eta handitu egin beharko litzatekeela. (4)
Herritar batek proposatu du ikastetxe eta lantoki handien ordutegia kontuan hartzea eta
horretara egokitzea autobusen ordutegiak.
Beste herritar batek dio autobusak ez direla puntualak, webgunean jartzen duen baino 10-15
minutu beranduago iristen direla eta agian webguneko ordutegiak eguneratu beharko
liratekeela.
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EIBAR-DONOSTIA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Egun berezietan (San Tomas, beheraldiak…),
autobusa beteta etorri ohi da Eibartik, eta
batzuetan ez da Elgoibarrera sartzen.

Egun berezietan errefortzuko autobusak
jartzea.

Donostiatik asteburuetan etortzen den azken
autobusa ez da herrira sartzen, San Antolinen
geratzen da eta, gidaria atsegina bada,
Lerunen.

Elgoibarrerako txartela erosiz gero, Elgoibar
erdira sartzea.

Amaran geratzen da soilik gaur egun
autobusa, baina Ibaeta edo Antiguo ingurura
joan ohi da jende asko.

Goizetan Pio XII geralekura joan beharrean,
zuzenean Ibaetara joatea eta Europa
biribilgunearen inguruan geratzea.

Autobusa iristen denetik urbanoa hartu arte
denbora asko egon behar da zain, eta denbora
asko behar da Antiguora iristeko.

Pio XIItik Antiguora doazen urbanoen arteko
koordinazioa hobetzea, denborarik ez
galtzeko.

Donostiatik datorrenak bakarrik geldialdi bat
egiten du Elgoibarren, eta ez da erdigunera
sartzen. (2)

Erdigunera sartzea. (2)
Elgoibarren Maalako errotondan beste
geraleku bat jartzea.

3.

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Inoiz baino hobeto dago. Baina asteburu,
udara eta Aste Nagusian 10etan da azken
zerbitzua.

Asteburu, udara eta Aste Nagusian gaueko
zerbitzua luzatzea.

Ordu punta batzuetan ez dago zerbitzurik.*

Maiztasun gehiago jartzea 14:00ak aldera eta
7:30etan. *

Maiztasuna eskasa da.

Ordu erdiro jartzea zerbitzua.

Azterketa herriz herri
Larunbat gauetan ez dago zerbitzurik.

94.

Larunbat gauetan zerbitzua egotea.

* Ekarpen hauek ikasleek egindakoak dira.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA

Donostian ez dago informaziorik.

Hobeto argiztatzea eta Donostian informazioa
jartzea.

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

Prezioa oso ondo dago.

Azterketa herriz herri
ARRASATE-DONOSTIA
Elgoibarren ere sartzea proposatu du herritar batek, eta bi geldialdi egitea.

ARRASATE-EIBAR-LOIU
Herritarren saioan komentatu zen zerbitzu hori ez dela ezagutzen, eta publizitatu egin
beharko litzatekeela. Gaur egun ezin da mugi txartelarekin ordaindu, eta hori ahalbidetzea
eskatu zuten herritarrek.

EIBAR-GASTEIZ
Herritarren saioan komentatu zen herriz herri doala eta denbora asko behar dela Gasteizera
iristeko.
Galdetegi batean herritar batek komentatu du Gasteizera lanera joateko ez dagoela
konbinazio ona.

DEBA-ITZIAR
Itziarren lan egiten duen elgoibartar batek proposatu du Debatik Itziarrera eta Itziarretik
Debara doan autobusa trenarekin koordinatzeko, hiru ordu laurden egon behar baitu zain.

LINEA BERRIAK
Herritar batek proposatu du garai batean Azpeitiatik Bilbora zegoen zerbitzua
berreskuratzea.

TRENA
Herritar batek proposatu du Bilbo-Donostia trena maizago jartzea eta tren express bat
egotea.

HERRIKO GELTOKIAK
Herritarrekin egindako saioan komentatu zuten 4 geltoki daudela herrian eta oro har ondo
daudela. Dena den, hobetzeko batzuk proposatu ziren: Madalenakoan markesina jartzea,
eguzki-plakak erabiltzea argiztatzeko, eta Lerun-Ibaitarte-Nettotik herrira itzultzeko geltokiren
bat jartzea, jendea kargarekin etortzen baita.
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4.

96.

Ermua

4.1. Mugikortasun-ohiturak
Ermuan ez dugu batzarrik egin eta, beraz, hemen jaso dugun informazioa galdetegietatik ateratakoa da.
Nola mugitzen zara normalean?

Zertarako mugitu ohi zara zure herritik?
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Adingabeekin ibili ohi zara?
Baduzu txartela?
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Zerbitzua hobetuko balitz, erabiliko zenuke?

38%
61%

44%

56%

0%

Bai
EZ
ED/EE

Azterketa herriz herri
Grafikoetan ikus dezakegunez, Ermuako parte-hartzaileak batez ere autobusez eta trenez
ibiltzen dira. Gehienek egunero erabiltzen dute autobusa, batez ere lanera joateko, osasunzerbitzuetara joateko ere.
Askok ez dute erantzun adingabeekin ibiltzen diren, txartelik baduten, edota zerbitzua
hobetuz gero autobusa gehiago erabiliko luketen edo ez.
4.2. Ekarpenak lineaz linea
Ermuatik honako lineak pasatzen dira:


Mallabia-Ondarroa. Astean zehar Ermuatik Mendarora ordu erdiro dago zerbitzua eta
Mallabia, Deba, Mutriku eta Ondarroara orduro. Asteburuetan orduro dago zerbitzua
eta larunbat gauetan ere badago zerbitzua.



Ermua-Azpeitia. Egunean 7 zerbitzu daude astean zehar, eta asteburuetan bat
gutxiago. Larunbat gauetan gaueko zerbitzua dago.



Ermua-Eibar-Donostia. Eibartik orduro dago zerbitzua, eta igande eta jaiegunetan bi
ordutik behin. Ermuatik, berriz, 4 daude astean zehar, 3 larunbatetan eta bakarra
igandetan.

98.
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99.

EKARPEN OROKORRAK
Herritarrek egindako ekarpen batzuk ez dagozkio linea bakar bati. Atal honetan ekarpen
orokorrak jaso ditugu gaika:

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA

Informazioa ez da ondo ulertzen. Informazio
gehiegi dago, oso txikia, eta adineko
jendearentzat ez dago ondo. (4)
Tinbre gutxiegi daude autobusetan, eta
adineko jendearentzat arriskutsua da. (2)

Etxeetara banatzea, garai batean bezala, eta
argiagoa izatea.
Autobusetan tinbre gehiago jartzea.(2)

ORDAINKETA ETA PREZIO-SISTEMA

Txartel desberdinak erabili behar dira.

Txartel bakarra jartzea Euskal Herri osorako.

Azterketa herriz herri

100.

MALLABIA-ONDARROA
IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Zeharkaleko geltokian bi geldialdi besterik ez
ditu egiten, besteetan 3.
Geldialdi gehiegi daude eta horrek bidaia
luzatzen du.

Zeharkaleko geltokian besteetan bezala
gelditzea.
Geldialdi gutxiago egitea.

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Ermuan 21:00etatik 22:00etara ez dago
zerbitzurik.

Ermuan 21:00etatik 22:00etara ere zerbitzua
jartzea.

Astean zehar ondo dago, baina asteburuetan
gutxiegi daude, eta lanera edo ospitalera
doazenek behar dute gutxienez. (5)*

Asteburuetan ordu erdiro jartzea.
Trena ez dagoen tarteetan egotea autobusa.

Batzuetan trenak eta autobusak ordutegi bera
dute.

Debara maiztasun handiagoa jartzea.

Debara orduro dago, eta gutxiegi da.

Udaran maiztasun handiagoa izatea.

Udaran gutxiago daude.
*Ekarpen hau langileek egin dute.

ERABILTZAILEEI EMANDAKO ARRETA

Gidari batzuk oso azkar gidatzen dute.(2)

Azterketa herriz herri
ERMUA-AZPEITIA
Herritar baten iritziz maiztasuna eskasa da, eta gehiago jarri beharko lirateke.

ERMUA-DONOSTIA
Herritar batek proposatu du autobus guztiak Ermuatik ateratzea. Beste batek proposatu du
goizean autobus zuzen bat jartzea. Garestia dela ere aipatu du herritar batek. Eta azkenik
herritar batek proposatu du Ermuatik Gipuzkoako kostaldera linea bat jartzea: Zumaia,
Zarautz…

LINEA BERRIAK
Herritar batek linea berri bat sortzea proposatu du: Eibar-Elgeta-Bergara-Eibar.

HERRIKO GELTOKIAK
Geltoki batzuetan seinaleak eta argiztapena falta dira herritar baten iritziz, esate baterako,
autopista aldean Mendarora doan norabidean.
Lau herritarren iritziz markesinak geltoki guztietan egon beharko lirateke. Gaur egun
Eroskikoan eta Alfaren ondoan ez dago markesinarik.
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5.

Mallabia

Mallabiatik bi herritarrek bete dute galdetegia eta autobus-egunetan ez genuen mallabiarrik
topatu.
Bata autobusez ibili ohi da eta bestea kotxez. Autobusa erosketak egitera joateko edo
aisialdirako erabiltzen dute batez ere.
Herritar horietako batek ibilbidea Areitio auzoraino luzatzea eskatu du, eta besteak berriz,
Mallabiatik igarotzen diren autobusek Trabakuarekin lotura izatea.
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6.

103.

Mendaro
6.1. Mugikortasun-ohiturak
Zertarako mugitu ohi zara zure herritik?
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Adingabeekin ibili ohi zara?
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Mendaroko parte-hartzaileak autobusez, kotxez eta trenez mugitu ohi dira Mendarotik.
Autobusa noizean behin edo astean bizpahiru aldiz erabiltzen dute, batez ere erosketak
egitera joateko edo aisialdirako.
Galdetegia erantzun dute gehienak adingabeekin ibiltzen dira, txartela dute, eta zerbitzua
hobetuz gero autobusa gehiago erabiliko lukete.
Herritarrekin egindako saioan aipatu da batez ere eskualde barruan mugitzen direla
autobusez, eta astean zehar.
6.2. Ekarpenak lineaz linea
Mendarotik honako lineak pasatzen dira:


Mallabia-Ondarroa. Astean zehar Ermuatik Mendarora ordu erdiro dago zerbitzua eta
Mallabia, Deba, Mutriku eta Ondarroara orduro. Asteburuetan orduro dago zerbitzua
eta larunbat gauetan ere badago zerbitzua.



Eibar-Soraluze-Mendaro. Eibartik Soraluzera orduro dago astean zehar, eta lau
zerbitzu daude Soraluzetik Elgoibar eta Mendarora. Asteburuetan ez dago zerbitzurik.
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106.

MALLABIA-ONDARROA
IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Puntu askotan geratzen da, eta egokia da,
baina aldi berean azkartasun eza dakar.
Larunbat gauetan autobusa Azpilgoetan
geratzen da, eta seme-alaben bila joaten dira
gurasoak argi gutxi baitago eta herritik urrun
geratzen baita.

Gaueko autobusa San Antonioko biribilgunean
geratzea.

Industriguneetan geldialdi gehiago egitea.

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Larunbat goizetan Elgoibar eta Eibarrera
joateko maiztasuna baxua da, eta jende asko
joaten da erosketak egitera.

Larunbat goizetan ordu erdiro egotea Eibar eta
Elgoibarrerako autobusa.

Asteburuetan autobus eta trenak ordutegi bera
dute.
Gaueko zerbitzua larunbatetan dago soilik.

Ostiraletan ere gaueko zerbitzua egotea, 01:00
edo 02:00ak arte.

Udaran hondartzara joateko ordu puntetan
jende asko egon ohi da, eta denak ez dira
autobusean sartzen.

Udaran ordu puntetan maiztasun gehiago
egotea Debara.

Astean zehar ondo dago, baina asteburuetan
gutxiegi daude eta gainera trenarekin
kointziditzen du. (4)

Asteburuetan maiztasun handiagoa izatea (4)
Autobusaren ordutegia egokitu asteburuetan,
eta ordu erdiro jartzea zerbitzua (trena eta
autobusaren artean).
Asteburuetan zerbitzua lehenago hastea.
Astean zehar zerbitzua 6:00etan hastea.

Azterketa herriz herri
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PUNTUALITATEA

Ona da.

BESTE LINEA EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO LOTURAK

Ez du loturarik egiten Bizkaibuseko
autobusekin, ezta Gasteiz eta Iruñeara doazen
autobusekin. Gainera, alfer-bidaia egin behar
izaten da, Elgoibarreraino joan eta autobusak
bueltan etorri behar baitu autopista hartzera.

Autobusa San Antolinen geratzea, ibilbide
luzeko bidaietarako (Donostia, Gasteiz…). Toki
aproposa da Azkoitia aldetik datozenentzat
ere.
Eibarreko sarrerako industrialdean aparkatu
ahal izatea eta bertan parada bat jarri edo
lanzaderak jarri Eibarko geltokietara, herrira
kotxez sartu behar ez izateko.

Euskotren eta Lurraldebuseko autobusak
hobeto koordinatzea.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA

Eguneratuta dago.

Greba eta zerbitzu bereziei buruzko
informazioa jartzea.

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINA, GARBITASUNA, IRISGARRITASUNA

Adineko pertsonek arazoak izaten dituzte
autobusera igo eta jaisteko.

Gidariek plataforma jaistea adinekoentzat eta
haurren kotxeak sartu ahal izateko.

Azterketa herriz herri
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Haurren kotxeak igotzeko arazoak izaten dira.

Gidariek sarri ez dute plataforma jaisten
adinekoentzat eta haurren kotxeekin doazen
pertsonentzat. (2)

Plataforma jaistea.(2)

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

Autobus-aldaketa eginez gero, bi aldiz
ordaindu behar da.

Autobus-aldaketa egitean, bigarren bidaia ez
ordaintzea eta gutxiago ordaintzea.

Gipuzkoa eta Bizkaian txartel desberdinak
daudenez, arazoak sortzen dira (batez ere
trenean).

Bizkaia eta Gipuzkoako txartelak bateratzea.
Bonoak ateratzeko aukera ematea: urtekoa,
hilekoa, hamarrekoa…

Eskualde osorako tarifa bakarra da; kostu bera
du Elgoibarrerako bidaiak eta Ondarroarakoak.
Ibilbide laburretarako garestia da.

ERABILTZAILEEI EMANDAKO ARRETA

Batzuetan jendea eseri aurretik ateratzen da
autobusa, eta arriskutsua izan daiteke.
Gidari batzuk azkarregi gidatzen dute.
Ospitaletik abiadura azkarrean jaisten dira, eta
arriskutsua da (kontrako noranzkoko
errepidean sartzen dira).

Gidari batzuk oso azkar gidatzen dute. (2)

Abiadura kontrolatzea.
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EIBAR-MENDARO
Herritar baten iritziz ordu laurdeneroko zerbitzua izan beharko litzateke, behintzat ordu
puntetan, eta astean zehar gauetan beranduago bukatu beharko litzateke zerbitzua.
Beste herritar batek dio Soraluzetik Mendarora zerbitzu gutxiegi daudela, eta maiztasun
handiagoa jarri beharko litzatekeela. Gainera hori izango litzateke Bergararekin lotzeko
modua, eta zerbitzu gehiago jarriz Soraluzera bertan Bergararakoa hartu ahal izango lukete.

HERRIKO GELTOKIAK
Herritarren saioan landutakoaren arabera, Azpilgoetakoa oso arriskutsua da: ez dago
markesinarik, ez dago zebra-biderik eta bihurgunearen ondoan dago. Oinezkoa babesteko
zerbait egin beharko litzateke. Herritar batek ere kezka bera adierazi du galdetegian.
Gainera, gauez argi gutxi dago. Gaueko autobusa erdigunean geratu beharko litzateke.
Ospitalekoa oso desegokia da, baita Mendarozabaleko geltokia ere.
Bi herritarrek proposatu dute geltoki guztietan markesina jartzea, batez ere Mendarotik atera
eta Debara bidean dagoen horretan. Beste herritar batek proposatu du geltokietan
eserlekuak jartzea.
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7.

110.

Mutriku

7.1. Mugikortasun-ohiturak

Nola mugitzen zara normalean?

Zertarako mugitu ohi zara zure herritik?
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Baduzu txartela?

Adingabeekin ibili ohi zara?
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Azterketa herriz herri
Mutrikuko parte-hartzaileak autobusez eta kotxez mugitu ohi dira nagusiki, eta batzuk baita
trenez ere. Autobusa egunero, noizean behin edo astean bizpahiru aldiz erabiltzen dute,
batez ere erosketak egitera joateko edo aisialdirako, baita lanerako edo osasunzerbitzuetara joateko ere.
Galdetegia erantzun duten erdiak ez dira adingabeekin ibiltzen, % 67ak txartela dute, eta
zerbitzua hobetuz gero autobusa gehiago erabiliko lukete gehienek (% 78).
Herritarrekin egindako saioan aipatu da batez ere eskualde barruan eta hiriburuetara
mugitzen direla autobusez, baina maiztasuna baxuegia da eta denbora asko behar dute
helmugara iristeko.
6.2. Ekarpenak lineaz linea
Mutrikutik honako lineak pasatzen dira:


Mallabia-Ondarroa. Astean zehar Ermuatik Mendarora ordu erdiro dago zerbitzua eta
Mallabia, Deba, Mutriku eta Ondarroara orduro. Asteburuetan orduro dago zerbitzua
eta larunbat gauetan ere badago zerbitzua.



Lekeitio-Ondarroa-Deba-Donostia. Egunean lau zerbitzu daude, eta asteburutan bi.
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113.

EKARPEN OROKORRAK

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA

Pantaila elektronikoak ez dira oso ondo
ulertzen (igual ohitura falta izango da), tartean
propaganda sartzen da.

Informazio argiagoa ematea eta propaganda
kentzea.

Geltoki guztietan ez dago pantaila
elektronikorik.(2)

Pantaila elektronikoak geltoki guztietan jartzea.
(2)

Informazioa ez da ondo ikusten.

Informazioa modu ikusgarriagoan jartzea.

PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

Txartelik gabe garesti ateratzen da. Barruko
mugimenduak garesti ateratzen dira.
Mugi ondo baloratzen da, baina txartel bakarra
beharrezkoa da.

Tarifak distantziaren arabera finkatzea.
Euskal Herriko txartel bakarra izatea.

Txartel bakarra izatea, trenerako eta
autobuserako, Gipuzkoan eta Bizkaian.

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINA, GARBITASUNA, IRISGARRITASUNA

Adineko pertsonek, haurdun daudenek,
pisuarekin doazenek… zailtasunak dituzte
autobusera igotzeko eta jaisteko.

Erraztasun gehiago ematea.

Azterketa herriz herri

114.

MALLABIA-ONDARROA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA
Mendaron denbora gehiegi ematen du.(2)
Elgoibarren geldialdi asko egiten ditu.
Eibarrera oso luzea egiten da, geldialdi asko
egiten ditu.
Auzoetan ez da gelditzen.

Ibilbidea moztea, esate baterako, Deban sartu
gabe, Urazandin gelditzea.
Bi autobus egotea: bat zuzena Eibarrera eta
beste bat geldialdiekin.
Beste parada batzuk izatea (auzoetan): San
Jeronimon parada bat (Urazandi), surfisten
gunean parada bat… Bi hauetan markesina
beharrik ez dago, geltokia bakarrik.

Mendaroko ospitalean denbora asko ematen
du zain autobusak. (3)

Mendaroko ospitalean denbora gutxiago
geratzea. (3)

Bidaia luze egiten da. (4)

Autobus batzuk ez igotzea Mendaroko
ospitalera, azkarrago egiteko ibilbidea.
Geldialdi gutxiago egiten dituen linea bat
jartzea. (5) Zuzenean Eibarrera edo Elgoibar
eta Eibarrera doan linea bat jartzea, eta bi
linea izatea, bata zuzena eta bestea herriz
herri doana. (3)

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Autobusetako ordutegiak eta lanekoak ez dira
berdinak.

Autobusetako ordutegiek eta lanekoek
kointziditzea, lanera joateko erabili ahal
izateko.

Mendarotik azken autobusa 20:35etan
ateratzen da eta oso goiz da. (5) Langileak
21:00etan edo 22:00etan ateratzen dira, eta

Mendarotik ateratzen den azken zerbitzua
beranduago izatea. (5) Esate baterako,
21:30etan ateratzea Mendarotik.

Azterketa herriz herri
bisiten ordutegia 21:00etan amaitzen da.
Gainera, Bilbotik edo Donostiatik azken
trenean datorren jendeak ez dauka autobusik.
(3)
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Ordutegia ez da egokia txandaka lan egiten
dutenentzat.

Zerbitzua goizago hastea eta beranduago
amaitzea, txandaka lan egiten duten langileek
autobusa erabili ahal izateko. (2)

Goizeko lehen trena hartzeko autobusik ez
dago Mutrikutik Debara.

Zerbitzua goizago hastea, lehen trena hartu
ahal izateko.

Maiztasuna eskas geratzen da. (4)

Ordutegi zabalagoa izatea. (4)
Zerbitzua ordu erdiro izatea. (2)
Egun berezietan, edo inguruko herrietan festak
direnean, zerbitzu gehiago jartzea.

BESTE LINEA EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO LOTURAK

Bizkaibusekiko lotura Ondarroan ez da ona,
minutu batzuengatik ez da iristen.
Eibar da eskualdeburua, eta toki askotara
joateko lotura, baina denbora asko itxaron
behar izaten da.

Bizkaibusi proposatzea minutu batzuk
beranduago ateratzeko edo Mutrikuko
autobusari itxaroteko.
Zubiberrian edo Errotondan geltoki bat jartzea
Ondarroan, eta horrela gertuago geratuko
litzateke.
Eibartik ateratzen diren gainontzeko lineekiko
koordinazioa hobetzea eta Eibarrera azkarrago
iristeko linea zuzena jartzea.

Deban ez dio trenari itxaroten autobusak. (4)
Bizkaibusekiko lotura ez da ona Ondarroan. (5)
Hiriburuetara joateko denbora asko behar da.

Deban trenetik datorren jendeari itxarotea beti.
(4)
Bizkaibusekiko lotura hobetzea. (5) Ondarroan
beste geltoki bat jartzea portua baino lehen,
herriaren beste muturrera joan behar ez
izateko. (2)
Hiriburuetarako lotura zuzenagoa izatea eta
koordinazio hobea.
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LEKEITIO-ONDARROA-DEBA-DONOSTIA
IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Autobusa Amaran gelditzen da.

Donostian bi geldialdi egitea: lehena,
unibertsitatean eta bigarrena Pio XIIn.
Larangan ere gelditzea autobusa.

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Oso gutxi daude.

Maiztasun handiagoa beharko litzateke, batez
ere uda sasoian.

Asteburuetan azkenekoa oso goiz da.

Asteburuetan azken zerbitzuago beranduago
jartzea, kultur ekitaldietara joan ahal izateko.

Zerbitzu gutxi daude. (5)

Zerbitzu gehiago jartzea. (5)

Azken zerbitzua goiz da.

Azken zerbitzua beranduago izatea.

Ordutegia ez dago ikasle eta langileengan
pentsatuta eginda.

Ordutegia ikasle eta langileen beharretara
egokitzea, batez ere bueltakoa.

Asteburuetan gutxi daude, batez ere
igandetan.

Asteburuetan zerbitzu gehiago jartzea.

Larunbatetan azkena oso goiz da.
Gaueko zerbitzurik ez dago.

Larunbatetan, azken zerbitzua beranduago
izatea, batez ere udaran.
Gaueko zerbitzua izatea, Zumaiara arte
behinik-behin.

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINA, GARBITASUNA, IRISGARRITASUNA

Oso zaharrak dira.

Azterketa herriz herri
EIBAR-GASTEIZ
Herritar batek proposatu du igandetako zerbitzua ere zuzena (autopistakoa) izatea, herriz
herri joaten baita eta denbora asko behar du Gasteizera iristeko.

LINEA BERRIAK
Herritarren saioan aipatu zenez, Bilbora joateko zailtasunak dituzte. Garai batean Pesak
bazuen Mutrikutik pasatzen zen linea bat, eta linea hura berreskuratzea proposatu dute.
Halaber, turismoari begira, interesgarri ikusten da euskal kosta lotuko duen autobusa izatea,
Gipuzkoa eta Bizkaiko kosta bisitatu ahal izateko.
Beste eskualde batzuetara joateko aukerarik ez dago, esate baterako, Lea-Artibaira
(Markina…).

HERRIKO GELTOKIAK
Herritarren saioan, beste geltoki batzuk jartzea proposatu da, eskaeraren arabera
funtzionatuko luketenak: Saturraranen, Hondarbeltzen, surfisten gunean…Bestetik, geltoki
askotan ez dago aterperik, eta neguan beharrezko ikusten da.
Herritar batek aipatu du Saturrarango geltokia arriskutsua dela, gurutzatzeko ez dagoela
ondo.
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8.

118.

Soraluze

8.1. Mugikortasun-ohiturak
Zertarako mugitu ohi zara zure herritik?
Nola mugitzen zara normalean?
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Zenbatean erabiltzen duzu autobusa?
Zertarako erabili ohi duzu autobusa?
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Adingabeekin ibili ohi zara?

37%

Baduzu txartela?

21%
5%

Bai

40%

21%
73%

Ez

Ez

ED/EE

ED/EE

Zerbitzua hobetuko balitz, erabiliko zenuke?

41%
0%

Bai

59%

Bai
EZ
ED/EE
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Soraluzeko parte-hartzaileak autobusez mugitzen dira nagusiki, baita oinez eta kotxez ere.
Askok egunero darabilte autobusa, edo astean bizpahiru aldiz; beste batzuk noizean behin.
Autobusa aisialdirako eta osasun-zerbitzura joateko erabiltzen dute batez ere, eta ondoren
erosketak egitera, ikasketetara edo lanera joateko.
Galdetegia erantzun duten % 21 adingabeekin ibiltzen da, % 73ak txartela dute, eta
zerbitzua hobetuz gero autobusa gehiago erabiliko luketen kopurua beste herrietan baino
baxuagoa da (%59). % 41k ez du erantzun edo ez daki.
Herritarrekin egindako saioan aipatu da autobusa arrazoi desberdinetarako erabiltzen dutela
eta toki desberdinetara joateko: eskualde barruan, Debagoienera edo hiriburuetara.
8.2. Ekarpenak lineaz linea
Soraluzetik honako lineak pasatzen dira:


Eibar-Mendaro-Soraluze. Eibartik Soraluzera orduro dago astean zehar, eta lau
zerbitzu daude Soraluzetik Elgoibar eta Mendarora. Asteburuetan ez dago zerbitzurik.



Eibar-Eskoriatza. Orduro dago zerbitzua. Gaueko zerbitzua ere badago.



Arrasate-Donostia. Astean zehar 6 zerbitzu daude, eta asteburuetan 4.
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EKARPEN OROKORRAK
Herritarren saioan, bi ikuspegi egon dira. Bata, Soraluzeren kokapen geografikoa dela-eta,
toki guztietarako zerbitzu zuzena izateko zailtasunak onartzen dituena, eta proposatzen
duena Soraluzetik Elgoibar eta Eibarrerako lanzaderak orduro izatea eta ondoren Elgoibar
eta Eibarretik gainerako herrietara. Bestea, berriz, Soraluzetik zerbitzu zuzena izatea
eskualdeko gainerako herrietara eta hiriburuetara. Bi ikuspegiak bateragarri izan daitezkeela
ere aipatu da: lanzaderak jarri eta aldi berean egungo zerbitzua apur bat hobetu.
Oro har, ados daude Eibarrerako eta Debagoienerako zerbitzua nahiko ona dela, eta
gainerako tokietara joateko (Mendaro, Elgoibar, Bilbo eta Donostia) zerbitzu gutxi daudela
eta Eibarren lotura ez dagoela ondo egina.
INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA

Geltokietako ordutegiak ez dira ondo ulertzen
eta letra txikiegia da.
Panela toki desegokian dago.

Udaletxe azpian jartzea ordutegiak eta
aldaketen berri ere bertan ematea. Erraz
ulertzeko moduan jartzea eta letra
handiagoarekin.
Herrika ordutegi propioa sortzea.

Informazio eske deitzeko telefonoak ordaindu
egin behar dira.

Markesinan ez dago ordutegirik.

Informazioa doakoa izatea, 902 izan beharrean
900 edo 943 izatea.

Informazio gehiago eta argiagoa ematea.
Etxeetara banatzea.

Lurraldebuseko telefonoa ez da doakoa.

Doako telefonoa jartzea.

AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINA, GARBITASUNA, IRISGARRITASUNA

Autobus batzuk ez dute plataformarik.

Autobus guztiek plataforma izatea.

Oro har, adineko jendeak arazoak ditu igo eta
jaisteko.

Autobusa gehiago hurbiltzea espaloira edo
plataforma ateratzea.

Jende nagusiarentzat ez da erosoa.

Koska txikiagoa izatea autobusek.
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PREZIOA ETA ORDAINKETA-SISTEMA

Ondo dago, batez ere, txartelarekin. Dena den,
Gipuzkoa eta Bizkaian txartel desberdinak
erabili behar dira.
Eskualdea hartzen da prezioa jartzeko
erreferentzia moduan, eta ez distantzia.
Bergarara joatea garesti ateratzen da
ondorioz.

Txartel bakarra egotea Gipuzkoa, Bizkaia eta
Arabarako.
Tarifak distantziaren arabera izatea, eta ez
eskualdeko mugen arabera.

ERABILTZAILEEI ESKAINITAKO ARRETA

Oro har, ona da. Garai txarragoak egon dira.
Dena den, gidari batzuk azkarregi gidatzen
dute. Batzuetan atea itxita badago, ez dute
berriro zabaltzen eta joan egiten dira. Edo ez
dute ordutegia errespetatzen eta ordua baino
lehen joaten dira. Pazientzia gehiago izan
beharko lukete gidariek.
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EIBAR-SORALUZE-MENDARO

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Eibarrera joateko ondo dago. Dena den,
larunbat eta igandetan oinezkoei eman ohi
zaie lehentasuna Eibarren eta soilik Egogainen
geratzen da. Gainera, Eibarren bi geltoki
desberdin daude eta batzuetan nahasgarria
izan ohi da.

Eibarrera geldialdi asko egiten ditu.
Geldialdi gehiago izatea.

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Eibarrerako maiztasuna egokia da. Dena den
,4 zerbitzu kendu dituzte.
Elgoibar eta Mendarora, berriz, gutxi daude
egunean, eta asteburuetan ez dago. Lehen
zerbitzua berandu hasten da. Azken zerbitzua
goiz amaitzen da.
Autobus gutxi daude, eta ez du astirik ematen
kontsultara joan eta bueltakoa hartzeko. Asko
itxaron behar da edo Eibarrera joan.

Kendutako zerbitzuak berrezartzea, 12:00etan
eta 19:00etan.
Maiztasuna gehitu, batez ere goizetan, eta
asteburuetan jarri. Lehen zerbitzua 8:00etan
izatea.Azken zerbitzua beranduago izatea,
gaixoren bat ingresatuta izanez gero hari
afaltzen eman eta itzultzeko moduan.

Autobus gutxi daude Mendarora. (11)*
Mendarotik itzultzeko asko itxaron behar da,
edo Eibarrera joan eta garesti ateratzen da.

Maiztasun gehiago izatea Elgoibar eta
Mendarora. (11)* Batez ere ordu puntetan, ez
hainbeste goiz erdian. Orduro izatea zerbitzua.

Larunbat, igande eta jaiegunetan ez dago
autobusik.

Asteburuetan zerbitzua egotea.(3)

Udaran hondartzara joateko zuzeneko
zerbitzua maizago izatea.

Asteburuetan goizago hastea zerbitzua, trena
hartu ahal izateko.
Larunbat arratsaldean Elgoibarrera joateko

Azterketa herriz herri
Astean zehar Elgoibar eta Mendarorako lehen
autobusa berandu da lanera joateko. (2)
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aukera izatea, 19:00ak aldera.
Lehen zerbitzua goizago jartzea. (2) Txandaka
lan egiten duten langileen ordutegia kontuan
hartzea.

*Batez ere langile eta erretiratuen ekarpena

PUNTUALITATEA

Batzuentzat ez da ona, beste batzuentzat bai.

BESTE LINEA EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO LOTURAK

Ordutegia ez dator Bilboko autobusarekin bat,
ez joaterakoan ezta etortzerakoan ere eta asko
itxaron behar izaten da, edo ezin da
unibertsitatera garaiz heldu.

Bilboko autobusarekin bateratzea ordutegia.

Eibarrera autobusez joan eta ondoren trena
hartu nahi bada, 45 minutu itxaron behar dira.
Eibar-Gasteiz noranzkoan koordinazioa ona
da, ez ordea Gasteiztik bueltan Eibartik
Soraluzera joatekoa. Ordu erdi itxaron behar
da.
Ez dago ondo koordinatuta trenarekin ezta
autobusekin ere, Bilbora joateko. (2)

Autobusa eta trena hobeto koordinatzea. (3)
Gasteiztik bueltan autobusa Soraluzera
doanarekin hobeto koordinatzea.

Azterketa herriz herri
EIBAR-ESKORIATZA
Herritarren saioan aipatu zen maiztasuna eta ordutegia egokia dela, eta batzuetan ordu
berean autobus gehiegi egon ohi direla (13:45etan). Bestetik, prezioa garestia dela
komentatu zen, eta tarifa jartzeko erreferentzia distantzia izan beharko lukeela eta ez
eskualdea.
Galdetegietan bost herritarrek proposatu dute zerbitzua ordu erdiro jartzea. Herritar batek
aipatu du Debabarrena eta Debagoieneko tarifak bateratu egin beharko liratekeela.
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ARRASATE-DONOSTIA

IBILBIDEA: GELDIALDIAK ETA IRAUPENA

Batzuen ustez ondo dago. Beste batzuen
ustez, berriz, Soraluzen geldialdi bakarra
egitea gutxiegi da.

Soraluzen geldialdi gehiago egitea, batez ere,
Sagar-errekan.

ORDUTEGIAK ETA MAIZTASUNA

Maiztasun gutxi dago, batez ere arratsaldetan
eta asteburuetan.

Bergarara doazen edo Bergaratik datozen
autobusak Soraluzetik ere pasatzea.

Soraluzetik zuzenean autobus gutxi daude. (5)
Batez ere goizean dago hutsunea, ordu asko
daude autobusik gabe.(2)
Eibartik ondo dago.
Aste barruan goizean Donostiara joateko
6:40etan eta 8:25etan daude autobusak, baina
kontutan izanik jende gehiena 9etan sartzen
dela klasera nik uste dut ez direla oso
erabilgarriak, lehena oso oso goiz delako eta
bigarrenarekin ezinezkoa delako klasera
iristea.
Asteburuetako ordutegia oso eskasa da.
Igande arratsaldetan ikasketengatik pisua
Donostian dugunok autobusa hartu behar dugu
baina arratsaldeko 5etako autobusa oso goiz
da eta 9etakoa oso berandu, gero ez baitago
Donostia barruan mugitzeko autobusik. (2)

Bergarara joaten direnak Soraluzen sartzea.
Ibilbidea ez litzateke gehiegi luzatuko.
7:40 inguruan jartzea autobusa.

Igande arratsaldetan 19:00etan zerbitzu bat
jartzea.(2)
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AUTOBUSAK: PLAZAK, TAMAINA, GARBITASUNA, IRISGARRITASUNA

Autobus estuak dira eta ez daukate
plataformarik.

Autobusak hobetzea, espazio gehiago izatea.

BESTE LINEA EDO GARRAIO-ZERBITZUEKIKO LOTURAK

Autobusa Amaran gelditzen da, baina ez dago
Antiguora doan urbanoarekin koordinatuta. (2)

Arrasatetik 5 edo 10 minutu lehenago
ateratzea, unibertsitateetara doan autobusa
hartu ahal izateko. (2)

ERABILTZAILEEI ESKAINITAKO ARRETA

Autobusa beteta datorrenean, batzuetan ez da
Soraluzera sartzen, eta zerbitzurik gabe
geratzen dira bertako herritarrak.

Azterketa herriz herri
EIBAR-GASTEIZ
Gasteizera autobus zuzenagoa egotea proposatu du herritar batek, San Prudentzion eta
Arrasaten geratu gabe. Beste batek aipatu du San Prudentzion geratzea arriskutsua dela,
eta Soraluzen geratzea proposatu du. Halaber, unibertsitateetan geratzea eskatu du.
Azkenik, hiru herritarrek aipatu dute autobus gutxiegi daudela eta gehiago jarri beharko
liratekeela.

ARRASATE-EIBAR-LOIU
Arrasatetik aireportura doana Soraluzen ere geratzea proposatu dute herritarrek, bidean
geratzen baita. Herritarren saioan komentatu zen, eta hiru herritarrek ere proposatu dute
galdetegi bidez.

AZPEITIA-ERMUA
Maiztasun gehiago jartzea proposatu du herritar batek.

HERRIKO GELTOKIAK
Herritarren saioan aipatu zen, oro har, ondo daudela, baina badaude hobetzeko batzuk ere:


Segurtasuna, kañoi fabrikako geltokian txintxorrak (zatiak) erortzen dira.



Toki batzuetan argi gutxi dago.



Zikin egoten dira eta pegatinaz beteta.



Markesinak, esate baterako, Maltzagako geltokian.
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Azterketa lineaz linea
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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.
Hona hemen linea bakoitzetik jaso dugun galdetegi kopurua:

Lineakako galdetegi kopurua
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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 etxeetara ordutegiak banatzea proposatu dute herritarrek.
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6.1. Arrasate-Donostia
8 lagunek bete dute galdetegia. Hona hemen euren balorazioa:

6.1.1. Ibilbidea
Parte-hartzaileen iritziz, ibilbidea egokia da.
Egokia iruditzen zaizu
ibilbidea?

Egokia iruditzen zaizu ibilbidea?
10

2

Ed/Ee

0
6

Ez

5

Bai
0
Bai

Ez

Elgoibar

Ed/Ee

Soraluze

6.1.2. Geltokiak
Galdetegia erantzun duten erdiek, uste dute geltoki kopurua egokia dela. Elgoibartar batek
uste du ez dela egokia eta proposatu du Elgoibarren bi geltoki jartzea.
Geltoki kopurua egokia da?
Geltoki kopurua egokia da?
3

4

10
Ed/Ee
5

1

Ez
Bai

0
Bai

Ez

Ed/Ee

Elgoibar

Soraluze

6.1.3. Ordutegia
Galdetegia erantzun duten gehienek uste dute ordutegia ez dela egokia. Autobusen
ordutegik lan eta eikasketa-ordutegiak kontuan hartzea eskatzen dute herritarrek eta,
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ondorioz, autobusa Donostian Antiguotik sartzea edo lehenago joatea Amaran urbanoa hartu
ahal izateko.

Ordutegia egokia da?

Ordutegia egokia da?
0

10

2

6

Ed/Ee
Ez

5

Bai
Bai

Ez

Ed/Ee

0
Elgoibar

Soraluze

6.1.4. Maiztasuna
Herritar erdiek diote egokia dela, eta beste erdiek ezetz. Saioetan Donostiara joateko
autobus gutxi daudela komentatu da eta gainera beteta badator ez dela Soraluzen sartzen.
Proposatu dute Bergarara doana edo Bergaratik datorrena Soraluzen sartzea.

Maiztasuna egokia da?

Maiztasuna egokia da?
10

1

Ed/Ee

3

Ez

5

4

Bai
0
Bai

Ez

Ed/Ee

Elgoibar

Soraluze

6.1.5. Informazioa
Parte-hartzaile erdiek uste dute informazioa egokia dela, laurden batek ezetz eta beste
laurdenak ez du erantzun.
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Informazioa egokia da?
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Informazioa egokia da?
10

2

Ed/Ee

4
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Bai
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Bai

Ez

Elgoibar

Ed/Ee

Soraluze

6.1.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Parte-hartzaile erdiek uste dute ez dela egokia, laurden batek baietz eta beste laurdenak ez
du erantzun.
Koordinazioa egokia da?

2

Koordinazioa egokia da?
10
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Ed/Ee
Ez

5
4

Bai
0

Bai

Ez

Ed/Ee

Elgoibar

Soraluze

Azterketa lineaz linea

133.

6.2. Arrasate-Eibar-Loiu
7 lagunek erantzun dute galdetegia.

6.2.1. Ibilbideak
Eibartarrek ondo baloratzen dute; soraluzetarrek berriz ez.
Egokia iruditzen zaizu
ibilbidea?
1

3
3

Egokia iruditzen zaizu ibilbidea?
Bai
Ez

5

Ed/Ee

4

Ed/Ee
Ez

3

Bai

2
1
0
Eibar

Soraluzetarrek proposatu dute linea hau
Soraluzen ere sartzea, bidean geratzen baita.

Soraluze

6.2.2. Geltokiak
Ibilbideekin bezala, eibartarrek ondo baloratzen dute, ez ordea soraluzetarrek.
Geltoki kopurua egokia da?

Geltoki kopurua egokia da?
6
2

3
2

Bai
Ez
Ed/Ee

Ed/Ee
Ez

4

Bai
2
0
Eibar

Soraluze
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6.2.3. Ordutegiak
Ordutegiari dagokionez, balorazioa ez da oso ona.
Ordutegia egokia da?
6

1

2

Ordutegia egokia da?

Ed/Ee

Bai

4

Ez

4

Ed/Ee

2

Ez
Bai

0
Eibar

Soraluze

6.2.4. Maiztasuna
Herritarrek autobus gutxiegi daudela uste dute.
Maiztasuna egokia da?

Maiztasuna egokia da?
2

1

Bai
Ez

4

6

Ed/Ee
Ez

4

Ed/Ee

Bai

2
0
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Soraluze
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6.2.5. Informazioa
Herritarren ustez, informazioa ez da egokia. Herritarren saioan ere aipatu zen, askok ez
dutela zerbitzua ezagutzen eta publizitate gehiago egitea proposatu zuten.
Informazioa egokia da?
0

1

6

Informazioa egokia da?
Bai

6

Ez

4

Ed/Ee
Ez

Ed/Ee

Bai

2
0
Eibar

Soraluze

6.2.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Herritarren usez, koordinazioa ez da ona, batez ere soraluzetarren ustez.
Koordinazioa egokia da?

Koordinazioa egokia da?
1
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Ed/Ee

Bai
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Bai

0
Eibar

Soraluze

Azterketa lineaz linea
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6.3. Azpeitia-Ermua
Guztira 10 galdetegi jaso ditugu. Hona hemen herritarren iritzia:

6.3.1. Ibilbideak
Parte-hartzaile ia guztientzat ibilbidea egokia da.

Egokia iruditzen zaizu ibilbidea?
Egokia iruditzen zaizu
ibilbidea?

4

0 1

3

9

Ed/Ee

2

Ez

1

Bai

0
Bai

Ez

Ed/Ee

6.3.2. Geltokiak
Parte-hartzaile erdien ustez, geltokiak egokiak dira. Ermuakoak izan dira gaizkien baloratu
dutenak puntu hau.
Geltoki kopurua egokia da?

Geltoki kopurua egokia da?
4

1
5

4

Ed/Ee
2
0

Bai

Ez

Ed/Ee

Ez
Bai

Azterketa lineaz linea
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6.3.3. Ordutegiak
Parte-hartzaile erdien iritziz egokia da, eta beste erdien iritziz ez eta iritzi hori nahiko
orokortua dago herri desberdinetan. Herritarren saioetan proposatu zen lantoki eta
ikastetxeetako ordutegia kontuan hartzea.
Ordutegia egokia da?
Ordutegia egokia da?

4
Ed/Ee

1

Bai
5

4

Ez

2

Ez
Bai

0

Ed/Ee

6.3.4. Maiztasuna
Parte-hartzaileen %70k uste du maiztasuna ez dela egokia, eta horixe jaso dugu herritarren
saioetan ere. Autobus gutxi daude, eta ordu asko daude zerbitzurik gabe. Herritarrek
maiztasun gehiago eskatu dute. Eskaera hori herri desberdinetan errekatzen da.
Maiztasuna egokia da?

Maiztasuna egokia da?
0
7

3

Bai
Ez

4
Ed/Ee
2

Ed/Ee
0

Ez
Bai

Azterketa lineaz linea
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6.3.5. Informazioa
Parte-hartzaileen erdiek uste dute informazioa ez dela egokia, eta este erdiek ondo baloratu
dute.
Informazioa egokia da?

Informazioa egokia da?
4
1

Ed/Ee

Bai

4

2

Ez

5

Ez
Bai

0

Ed/Ee

6.3.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Alor honetan iritzi desberdinak daude. Elgoibartarrek ondo baloratu dute, bertatik pasatzen
baita autobusa. Eibar eta Soraluzekoek, ordea, ez dute oso ondo baloratu.
Koordinazioa egokia da?

Koordinazioa egokia da?
4

3

4

Ez
3

Ed/Ee

Bai
2

Ez
Bai

Ed/Ee
0

Azterketa lineaz linea
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6.4. Deba-Itziar
Guztira 17 galdetegi jaso ditugu. Deba eta Itziarko datuak bereizita emango ditugu linea
honetan. Hona hemen herritarren iritzia:

6.4.1. Ibilbideak
Parte-hartzaileen erdiek ondo baloratu dute ibilbidea, laurden batek ez du erantzun eta beste
laurden batentzat desegokia da. Saioetan komentatutakoaren arabera, auzo asko geratzen
dira ibilbidetik kanpo, baita kanpina eta nekazalturismoak ere. Halaber, itziartarrek Zumaiara
joateko joera handia dute, baina ez dute autobusik. Herritarrek proposatu dute Deba-ItziarZumaia autobusa jartzea, hainbat auzotatik pasatuz, edota zerbitzu batzuk auzoetatik ere
pasatzea.
Egokia iruditzen zaizu ibilbidea?

Egokia iruditzen zaizu
ibilbidea?
15

5
8

Ed/Ee

10

4

Ez

5
Bai

Ez

Bai

0

Ed/Ee

6.4.2. Geltokiak
Parte-hartzaile gehienek ondo baloratu dute geltoki kopurua. Dena den, ibilbidea aldatzeak
geltoki-kopuruan ere eragina izango luke.
Geltoki kopurua egokia da?

Geltoki kopurua egokia da?

15
10
5
0

Ed/Ee

2

2

Ez
13

Bai

Bai

Ez

Ed/Ee

Azterketa lineaz linea
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6.4.3. Ordutegia
Parte-hartzaileen ustez ordutegia ez da egokia, batez ere maiztasuna baxua delako.
Gainera, ordutegi hori ez dator bat lanerako ordutegiarekin, ezta trenaren edo beste autobus
lineen ordutegiarekin ere. Herritarren saioan komentatu zen, gainera, ordutegi oso
aldrebesak direla, eta ez direla errazak gogoratzeko.
Ordutegia egokia da?

Ordutegia egokia da?
1

20

2

Ed/Ee
10

14

Bai

Ez
Bai

0
Ez

Ed/Ee

6.4.4. Maiztasuna
Ordutegia bezala, maiztasuna ere ez dute ondo baloratu galdetegia bete dutenek. Saioetan
azaleratu da zerbitzua eskasa dela eta ez diela itziartarren beharrei erantzuten. Maiztasun
handiago eskatu dute herritarrek, oro har, eta bereziki udararako. Udaran azken zerbitzua
beranduago izatea ere proposatu dute.
Maiztasuna egokia da?
1

Maiztasuna egokia da?
20

2

Ed/Ee
10

14
0
Bai

Ez

Ed/Ee

Ez
Bai

Azterketa lineaz linea
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6.4.5. Informazioa
Parte-hartzaile ia erdien iritziz egokia da, beste erdien iritziz ez.
Informazioa egokia da?

Informazioa egokia da?
20

3

Ed/Ee

7

10

7

Ez
Bai

0

Bai

Ez

Ed/Ee

6.4.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Koordinazioa ez da egokia parte-hartzaileen iritziz, ez trenarekin ezta beste autobus-lineekin
ere.
Koordinazioa egokia da?

Koordinazioa egokia da?
15

3

2

10
5

12

Ez
Bai

0
Bai

Ed/Ee

Ez

Ed/Ee

Azterketa lineaz linea
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6.5. Eibar-Eskoriatza
20 galdetegi jaso ditugu. Hona hemen herritarren iritzia:

6.5.1. Ibilbideak
Erantzun dutenen %65arentzat ibilbidea egokia da eta %20arentzat ez. Soraluze eta Eibarko
herritar batzuentzat ez da egokia.
Egokia iruditzen zaizu ibilbidea?

Egokia iruditzen zaizu
ibilbidea?
15
3

Ed/Ee

10

4

13

Ez

5

Bai

0
Bai

Ez

Ed/Ee

6.5.2. Geltokiak
Ibilbideen inguruko balorazioa berdina izan da.
Geltoki kopurua egokia da?

Geltoki kopurua egokia da?
15

3

10

4

13

5
0

Bai

Ez

Ed/Ee

Ed/Ee
Ez
Bai

Azterketa lineaz linea
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6.5.3. Ordutegiak
Galdetegia erantzun duten erdientzat egokia da, beste erdientzat ez.
Ordutegia egokia da?
Ordutegia egokia da?
20
Ed/Ee

1
10

8

Ez

11

Bai

0

Bai

Ez

Ed/Ee

6.5.4. Maiztasuna
Soraluzeko herritarrentzat maiztasuna baxua da, eta herritar batzuk ordu erdiro jartzea
proposatu dute.
Maiztasuna egokia da?
Maiztasuna egokia da?
20
Ed/Ee

3
8
9

Bai

10
0

Ez

Ed/Ee

Ez
Bai

Azterketa lineaz linea
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6.5.5. Informazioa
Parte-hartzaileen erdiek uste dute informazioa ez dela egokia.

Informazioa egokia da?

Informazioa egokia da?
20

3

Ed/Ee

7

10

10

Ez
Bai

0

Bai

Ez

Ed/Ee

6.5.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Parte-hartzaileen erdiek ez dute galdera hau erantzun. Erantzun dutenen artean %70ak uste
du ez dela egokia koordinazioa eta %30ak egoki ikusten du.
Koordinazioa egokia da?

Koordinazioa egokia da?
15

3

10

10

7

5

Ed/Ee
Ez
Bai

0
Bai

Ez

Ed/Ee

Azterketa lineaz linea
6.6. Eibar-Iruñea
Hiru herritarrek erantzun diote galdetegiari, bi eibartarrak eta bat soraluzetarra. Hirurek diote
ordutegia eta maiztasuna ez dela egokia, oso zerbitzu gutxi baitaude. Batez ere Goierrirekiko
lotura egiteko erabiltze dute autobus hau. Eibarko EHUko ikasleek ere aipatu zuten gabezia
hori. Autobusaren ordutegia ikastera eta lanera joateko ordutegiarekin bateratzea proposatu
dute, eta ostiraletan beranduago jartzea eta igande arratsaldetan lehenago. Halaber, EHUko
ikasleek eskatu dute autobusa EHU inguruko geltokian geratzea.
Ibilbide eta geltoki kopuruari dagokionez, hirutik bik uste dute ez dela egokia, geldialdi
gehiegi egiten dituelako, eta herri handienetan soilik geratzea proposatu dute.

145.

Azterketa lineaz linea
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6.7. Eibar-Mendaro
38 galdetegi jaso ditugu guztira. Hona hemen herritarren balorazioa:

6.7.1. Ibilbidea
Parte-hartzaile gehienek uste dute ibilbidea egokia dela, baina kopuru altu xamar batek ez
du erantzun.
Egokia iruditzen zaizu
ibilbidea?

Egokia iruditzen zaizu ibilbidea?
15

13

Ed/Ee

10

22
3

Ez

5

Bai

0
Bai

Ez

Ed/Ee

6.7.2. Geltokiak
Herritarren ia hiru laurdenak ondo baloratzen ditu geltokiak, baina badaude desadostasun
batzuk ere. Herritarrek aipatu dute linea honek geltoki desberdina duela Eibarren, eta horrek
batzuetan nahasmena sortzen duela.
Geltoki kopurua egokia da?

Geltoki kopurua egokia da?
15
10
5
0

7

Ed/Ee
Ez

5
26

Bai

Bai

Ez

Ed/Ee

Azterketa lineaz linea

147.

6.7.3. Ordutegia
Parte-hartzaile erdiek uste dute egokia dela, eta beste erdiek ez. Soraluzekoek baloratzen
duen okerren zerbitzua, eta hori maiztasunarekin loturik dago.
Ordutegia egokia da?
Ordutegia egokia da?
20
Ed/Ee

4
18

16

10

Ez
Bai

0

Bai

Ez

Ed/Ee

6.7.4. Maiztasuna
Parte-hartzaileen %58ak ondo baloratzen du maiztasuna, baina Soraluzekoen balorazioa
txarra da. Aro kualitatiboan jaso dugunaren arabera, Soraluze eta Eibarren arteko
maiztasuna nahiko ondo baloratzen dute, ez ordea Mendaro eta Elgoibarrerakoa. Egunean
zerbitzu gutxi daude, eta asteburuetan ez dago zerbitzurik. Maiztasun gehiago eskatu dute
herritarrek, eta zerbitzua goizetan lehenago hastea eta beranduago amaitzea.
Maiztasuna egokia da?
Maiztasuna egokia da?
20
Ed/Ee

4
10

12

22
0

Bai

Ez

Ed/Ee

Ez
Bai

Azterketa lineaz linea
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6.7.5. Informazioa
Herritarren ia herenak ez dio galdera honi erantzun. Erantzun dutenen artean, %60ak aipatu
du ondo dagoela eta %40ak ez du ondo baloratu.
Informazioa egokia da?

Informazioa egokia da?
15

10

Ed/Ee

10

17

Ez

11

5

Bai

0
Bai

Ez

Ed/Ee

6.7.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Herritarren ia herenak ez dio galdera honi erantzun. Erantzun dutenen artean, %50ak ondo
baloratu du eta beste erdiak ez. Herritarrek aipatu dutenez ez dago ondo koordinatuta
trenarekin ezta beste autobus-lineekin ere (Bilbora joan eta etortzeko, Gasteiztik bueltan).

Koordinazioa egokia da?

Koordinazioa egokia da?
20

12

15

Ed/Ee
10

11
0
Bai

Ez

Ed/Ee

Ez
Bai

Azterketa lineaz linea
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6.8. Eibar-Gasteiz
Guztira 12 galdetegi jaso ditugu, eta hona hemen parte-hartzaileen balorazioa:

6.8.1. Ibilbidea
Parte-hartzaile erdientzat ibilbidea ez da egokia. Herritar batzuk aipatu dute ibilbidea
luzeegia dela eta geldialdi gutxiago egin beharko lituzkeela.
Egokia iruditzen zaizu
ibilbidea?

Egokia iruditzen zaizu ibilbidea?
6

2

4

Ed/Ee

4

6

Ez

2

Bai

0
Bai

Ez

Ed/Ee

6.8.2. Geltokiak
Ibilbidearen kasuan bezala, parte-hartzaile erdientzat geltoki-kopurua ez da egokia, bidaia
oso luze egiten baita. Horretaz gain, Eibarko herritarren saioan bueltakoan Urkizun geratzea
proposatu dute eta joaterakoan Bidebarrietan eta EHUko saioan autobusa EHU inguruko
geltokian geratzea eskatu dute.
Geltoki kopurua egokia da?

Geltoki kopurua egokia da?
6

3

3

4
2

6
0
Bai

Ez

Ed/Ee

Ed/Ee
Ez
Bai

Azterketa lineaz linea
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6.8.3. Ordutegia
Parte-hartzaile erdiek diote ordutegia egokia dela, baina herena ez dago ados.
Ordutegia egokia da?

Ordutegia egokia da?
5

2

Ed/Ee

6

4

Ez
Bai

0
Bai

Ez

Ed/Ee

6.8.4. Maiztasuna
Maiztasunari dagokionez, % 60 inguruk dio egokia dela, eta %25ak ezetz. Jasotako
ekarpenetan aipatu da asteburutan batez ere zerbitzu gehiago jarri beharko liratekeela eta
zuzenagoak.
Maiztasuna egokia da?

Maiztasuna egokia da?
5

2

Ed/Ee

3

7

Ez
0

Bai

Ez

Ed/Ee

Bai

Azterketa lineaz linea
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6.8.5. Informazioa
Parte-hartzaile erdiek baino gehiagok uste dute informazioa egokia dela. Dena den,
informazioaren inguruan ekarpen orokorra izan da ez direla ondo ulertzen, hizki txikiegia
dutela eta modu argiagoan jartzea proposatu da.
Informazioa egokia da?

Informazioa egokia da?
5

2

Ed/Ee

3

Ez

7

Bai

0

Bai

Ez

Ed/Ee

6.8.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Heren batek dio egokia dela, beste heren batek ezetz eta gainerakoak ez dute erantzun.
Soraluze eta Elgoibarkoek baloratu dute okerren koordinazioa, Eibarren lotura ez delako ona
eta zain egon behar izaten dutelako.
Koordinazioa egokia da?

Koordinazioa egokia da?
5
4

Ed/Ee

4

Ez
4

Bai

0

Ez

Ed/Ee

Bai

Azterketa lineaz linea
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6.9. Ermua-Donostia
Guztira 44 galdetegi jaso ditugu. Hona hemen herritarren iritzia:

6.9.1. Ibilbidea
Parte-hartzaile gehienen ustez (% 82) ibilbidea egokia da. Dena den, herritar batzuk eskatu
dute zerbitzu expressa jartzea goizeko lehen ordurako.
Egokia iruditzen zaizu ibilbidea?

Egokia iruditzen zaizu
ibilbidea?
30

6

2

Ed/Ee

20

Ez

36

10

Bai

0
Bai

Ez

Ed/Ee

6.9.2. Geltokiak
Parte-hartzaile gehienen ustez, geltoki-kopurua egokia da. Dena den, herritar batzuk (ikasle
eta langileek) aipatu dute autobusa Amaratik sartzen dela, eta jende asko Antiguora joaten
dela. Autobus hori ez dago ondo koordinatuta urbanoarekin, eta denbora asko behar izaten
dute helmugara iristeko. Zerbitzu hau goizean eta arratsaldeko lehen orduan Antiguotik
pasatzea eskatu dute. Halaber, elgoibartarrek eskatu dute autobusa erdigunera sartzea eta
Eibarko EHUko ikasle nahiz langileek autobusa EHU inguruko geltokian geratzea.
Geltoki kopurua egokia da?

Geltoki kopurua egokia da?
30

8

20

2

10

34

0
Bai

Ez

Ed/Ee

Ed/Ee
Ez
Bai

Azterketa lineaz linea
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6.9.3. Ordutegia
Parte-hartzaileen %58ak uste du ordutegia egokia dela eta laurdenak ezetz. Oro har, azken
zerbitzua beranduago bukatzea eskatu dute, batez ere larunbat gauetan edo egun
berezietan (Aste Nagusia, San Tomas, estropadak…).
Ordutegia egokia da?

Ordutegia egokia da?
8
25

11

Bai

Ez

25
20
15
10
5
0

Ed/Ee
Ez
Bai

Ed/Ee

6.9.4. Maiztasuna
Parte- hartzaileen % 66 ados dago maiztasunarekin. Dena den, maiztasun handiagoa izatea
proposatu dute ordu puntetan, hau da, goizeko eta arratsaldeko lehen orduan, ordu erdiro.

Maiztasuna egokia da?
6
9
29

Bai

Ez

Ed/Ee

Maiztasuna egokia da?
25
20
15
10
5
0

Ed/Ee
Ez
Bai

Azterketa lineaz linea
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6.9.5. Informazioa
Parte-hartzaileen erdiak baino gehiago uste du informazioa egokia dela.
Informazioa egokia da?
25
20
15
10
5
0

7
25

12

Bai

Ez

Informazioa egokia da?

Ed/Ee
Ez
Bai

Ed/Ee

6.9.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Hau da balorazio kaskarrena jaso duen galdera. % 40ak uste du egokia dela, eta % 30ak
ezetz. Harritzekoa eibartarrek baloratu dutela okerren koordinazioa.

Koordinazioa egokia da?

13

25
20
15
10
5
0

18
13

Bai

Ez

Koordinazioa egokia da?

Ed/Ee

Ed/Ee
Ez
Bai

Azterketa lineaz linea
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6.10. Lekeitio-Ondarroa-Deba-Donostia
Guztira 28 galdetegi jaso ditugu. Hona hemen herritarren iritzia.

6.10.1. Ibilbidea
Oso parte-hartzaile gutxik erantzun dute galdera hau, eta erantzun dutenek uste dute
ibilbidea egokia dela. Zerbitzua azkarra dela ere aipatu dute. Dena den, debarrek proposatu
dute Donostia-Zumaia linea Debara iristea.
Egokia iruditzen zaizu
ibilbidea?

Egokia iruditzen zaizu ibilbidea?
20

7

15

1
20

Ed/Ee

10

Ez

5

Bai

0
Bai

Ez

Ed/Ee

6.10.2. Geltokiak
Parte-hartzaileek erdiak uste du egokia dela, eta % 32ak ezetz. Ikasleek proposatu dute
autobusa Antiguotik sartzea, unibertsitatera joateko. Itziartarrek, berriz, proposatu dute
erdigunera sartzea edo autopistan geltokia jartzea.
Geltoki kopurua egokia da?
Geltoki kopurua egokia da?
20

6

Ed/Ee

13
10

9

0
Bai

Ez

Ed/Ee

Ez
Bai

Azterketa lineaz linea
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6.10.3. Ordutegia
Erantzun dutenen artean, balorazio orokorra da ordutegia ez dela egokia, eta horrek
maiztasunarekin du zer ikusia. Gainera, ordutegiak ez du bat egiten ikasle eta langileen
beharrekin eta 15:00-15:30ak aldera bueltarako autobusa jartzea proposatu dute. Halaber,
ostiral eta larunbatetan zerbitzua beranduago bukatzea proposatu dute.
Ordutegia egokia da?

Ordutegia egokia da?

9

20
15
10
5
0

3
16

Bai

Ez

Ed/Ee
Ez
Bai

Ed/Ee

6.10.4. Maiztasuna
Balorazio orokorra da maiztasuna ez dela egokia eta herri guztietan bat datoz horretan.
Zerbitzu gutxi daude eta maiztasun gehiago eskatu dute. Zerbitzua orduro jartzea proposatu
dute, batez ere udaran.
Maiztasuna egokia da?
Maiztasuna egokia da?
8

2

20
15
10
5
0

18

Bai

Ez

Ed/Ee

Ed/Ee
Ez
Bai

Azterketa lineaz linea
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6.10.5. Informazioa
Parte-hartzaileen % 39ak uste du egokia dela, laurdenak ezetz eta gainerakoek ez dute
erantzun.

Informazioa egokia da?

9

20
15
10
5
0

11
7

Bai

Ez

Informazioa egokia da?

Ed/Ee
Ez
Bai

Ed/Ee

6.10.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Parte-hartzaileek %39ak uste du egokia dela, laurdenak ezetz eta gainerakoek ez dute
erantzun.
Koordinazioa egokia da?

10

20
15
10
5
0

11
7

Bai

Ez

Koordinazioa egokia da?

Ed/Ee

Ed/Ee
Ez
Bai

Azterketa lineaz linea
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6.11. Mallabia-Ondarroa
Guztira 85 galdetegi jaso ditugu. Jarraian landuko ditugun gaiez gain, herritar askok aipatu
dute gidariek oso azkar gidatzen dutela eta errotondetan zakar xamar, eta ordua baino lehen
iristen badira geltokira ez direla zain geratzen, lehenago alde egiten dutela. Hona hemen
herritarren balorazioa:

6.11.1. Ibilbidea
Parte-hartzaileen % 76ak uste du egokia dela ibilbidea. Dena den, herritar askok aipatu dute
Mendaron denbora gehiegi egoten dela zain autobusa eta horrek bidaia luzatu egiten duela.
Halaber, batez ere Deba eta Mutrikuko herritarrek eskatu dute bi zerbitzu egotea: bata herriz
herri doana, eta bestea berriz expresa, zuzenean Eibar edo Elgoibarrera joateko, Eibar baita
eskualdeburua eta bertatik hartzen dira beste toki askotarako autobusak.
Egokia iruditzen zaizu ibilbidea?
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6.11.2. Geltokiak
Oro har, herritarrek uste dute egokia dela. % 17k ezetz erantzun du, batez ere Deba eta
Mutrikuarrek,ibilbidean aipatu ditugun kontuengatik. Elgoibartarrek eskatu dute larunbat
arratsaldetako zerbitzua erdigunera sartzea.
Geltoki kopurua egokia da?
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6.11.3. Ordutegia
%75ak uste du egokia dela, eta % 21ak ezetz. Batez ere Deba eta Mutrikukoak izan dira
balorazio negatiboagoa eman dutenak. Hainbat ekarpen egon dira ordutegien inguruan:
Mendaroko langileek eskatu dute asteburuetan (igandetan) goizago hastea zerbitzua, eta
astean zehar arratsaldeko txandan lanean ari direnek autobusa hartu ahal izateko 22:10 edo
22:10etan izatea autobusa; Deba eta Mutrikuko langileek proposatu dute zerbitzua
beranduago bukatzea arratsaldez lanean dihardutenek erabili ahal izateko, eta Debara Bilbo
nahiz Donostiatik iristen den azken trenaren ondoren Mutrikura autobusa jartzea; ostiraletan
ere gaueko zerbitzua egotea; Deba eta Mutrikura luzatzea larunbatetan gaueko zerbitzua.
Azkenik aipatu da trenak eta autobusak ordutegi bera dutela, eta autobusaren ordutegia
egokitzea proposatu da trenarekin ez kointziditzeko eta herritarrek ordutegi eta maiztasun
gehiago izateko.
Ordutegia egokia da?
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6.11.4. Maiztasuna
Herritarren % 78 pozik dago maiztasunarekin, % 18a ez. Ermua eta Mendaro arteko
biztanleak pozik daude oro har astean zeharreko zerbitzuarekin. Asteburuetarako, ordea,
maiztasun gehiago eskatu dute, eta astean zehar bezala zerbitzua ordu erdiro jartzea
proposatu dute, edo autobusaren ordutegia egokitu (ordu erdi atzeratu) eta ordu erdiro
autobus edo tren zerbitzua izatea. Deba eta Mutrikuko parte-hartzaileek maiztasun gehiago
izatea eskatu dute, ordu erdiro jartzea zerbitzua. Azkenik, udaran ordu batzuetan autobusa
beteegi joaten dela aipatu dute herritarrek, eta ordu horietan autobus gehiago jartzea eskatu
dute.
Maiztasuna egokia da?
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6.11.5. Informazioa
Parte-hartzaile gehienek ez diote galdera honi erantzun, eta % 41ak ondo baloratu du.
Informazioa egokia da?
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6.11.6. Beste zerbitzuekiko koordinazioa
Parte-hartzaile gehienek ez diote galdera honi erantzun, eta erantzun dutenen artean %
55entzat egokia da eta % 45entzat ez. Mutriku eta Deba izan dira hemen ere okerren
baloratu dutenak. Izan ere, Eibar da eskualdeburua eta eskualdeko autobusa ez dago
koordinatuta Eibarren hartzen dituzten beste linea batzuekin (Donostia, Gasteiz…), eta
denbora asko behar izaten dute helmugara iristeko. Gainera, Eibarrera iristeko ere denbora
asko behar dute, eta zerbitzu expresa jartzea proposatu dute.
Koordinazioa egokia da?
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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. Jende gutxi etorri den saioetan hitz baten
bidez baloratu dugu, eta asko etorri direnetan balorazio kuantitatiboa egin dugu. 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.
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
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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. Horien artean
aipatuko genituzke Debegesa, udal batzuk, Eibarko berdintasun teknikaria eta EHUko
ikastetxea. 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.
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.
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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.



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 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.

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.
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Ondorioz, bolumen honetako galdetegiak prozesatzeko beste tresna erabilgarriago baten
beharra sumatu dugu eta galdetegiaren diseinua bera berregokitu egin beharko litzatekeela
uste dugu, ustiaketa errazteko.

7.2.5. Parte-hartzea
Parte-hartzea zabala eta anitza izan da, eta modu desberdinetara hartu dute parte
herritarrek: % 35ak bilera bidez eta % 65ak galdetegi bidez. Horrek agerian uzten du partehartze ez presentzialerako aukerak ematearen garrantzia.
Guztira 375 lagunek hartu dute parte Debabarrenean, 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 % 64 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 %67tik gora
mugi edo lurraldebus txartelaren jabe izan dira, galdetegietan. 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 parte-hartzaileen % 60a. Oro har, bileretan altuagoa izan da adinaren batezbestekoa
galdetegietan baino. Galdetegietan % 60a 45 urtetik beherakoa izan da.
Gazteak, berriz, % 20 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. Aldiz, EHUn antolatutako saiora 20 gaztetik gora hurreratu ziren, autobus-zerbitzuak
zuzenean eragiten dielako eta hori hobetzeko benetako interesa dutelako. Argi dago, beraz,
gazteei euren intereseko gaietan parte hartzeko aukera ematen zaienean, parte hartzen
dutela, baina eurengana hurbiltzeko beste modu batzuk erabili behar direla.
Hain zuzen, parte-hartzaileen % 12 ikaslea izan da, % 50 langileak eta % 9 erretiratu edo
pentsionistak. Kontuan izanik lana dela desplazamenduetarako arrazoi nagusietako bat,
positiboki baloratzen dugu parte-hartzaileen erdia langileak izatea. Hain zuzen ere, autobusegunetan horien iritzia jaso nahi izan dugu, eta lanerako ordutegia baliatu dugu horretarako.
Herriei dagokienez, parte-hartzea altuagoa izan da herri handietan (Eibar, Elgoibar) edota
garraio publikoaren zerbitzua eskasagoa den herrietan (Soraluze, Deba).
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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 autobuszerbitzuaren 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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