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1. Sarrera
2011-2015 legegintzaldia hasi zenetik, herritarren parte-hartzea eta herritarrekin lan egitea
izan da Gipuzkoako Foru Aldundiaren erronka garrantzitsuenetariko bat; Aldundia eta
herritarren arteko harremana sustatzea, Aldundia herritarrengana eta herritarra Aldundira
hurbiltzeko bideak sortzea alegia.
Hau lortu nahian, 2011tik herritarren parte-hartzea sustatzeko hainbat bide ireki dira
Aldunditik. Etorkizunera begirako lanean, orain, Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako
Departamentuak eta Diputatu Nagusiaren Kabineteak Gipuzkoako eskualdeetako garraio
publikoko zerbitzuak hobetzea nahi dute, herritarren beharrei erantzunez.
2013-2014 urteetan Foru Aldundiari dagokio Gipuzkoako eskualde desberdinetan garraio
publikoa eskaintzeko emakidak berritzea. Hori horrela izanik, Foru Aldundiaren nahia izan
da prozesu horretan herritarren nahiak eta beharrak kontuan hartzea, garraio publikoa
hobetzeko. Epealdi horretan berritu behar diren emakidak kontuan hartuta, 4 eskualdeetan
parte hartze prozesuak jarri ditu martxan Aldundiak: Goierri/Urola Garaian,
Urola/Debaberrenean, Debagoienean eta Buruntzaldean. Parte hartzearen lehengo fasea
2013ko irailetik azarora bitartean egin genuen eta orduan jaso genuen prozesuak
emandako emaitza, orain Goierri eta Urola Garaian egin den 2. Faseko emaitza jaso dugu
txosten honetan.
Goierri eta Urola Garaia diogunean 22 herriei buruz ari gara: Beasain, Ordizia, Lazkao,
Olaberria, Idiazabal, Ormaiztegi, Zegama, Segura, Ataun, Zerain, Mutiloa, Legorreta,
Zaldibia, Itsasondo, Gaintza, Altzaga, Arama, Gabiria, Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu eta
Zumarraga.
Fase honetan, lehengo fasean herritarrek emandako iritzietan, beharretan edota
ekarpenetan oinarritutako aurreproiektuaren iritzia eta ekarpen berriak jasotzeko bide
desberdinak erabili dira: batetik herriz herri bilera irekiak egin dira eta bestetik, webgune
bidez, udaletan eta autobusetan jarritako postontzietan jasotako galdetegien bidez.
Parte-hartzeko bigarren fase hau amaitu ostean, behin betiko proiektua idatziko da,
2014ko ekainean, eta lizitazioa martxan jarriko da. 2014ko udazkenean berriro itzuliko
gara eskualde bakoitzera behin betiko proiektua aurkeztera eta 2014ko amaierarako
garraio publikoko zerbitzu berriak emango dituen emakida berriak martxan izango dira.
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2. Helburuak
Helburu orokorra
Goierri eta Urola Garaiko autobus zerbitzuaren aurreproiektuaren iritzia jaso, herritarren
beharretara egokitu den jakiteko.
Helburu zehatzak


Aurreproiektua ezagutaraztea.



Goierri eta Urola Garaiko 22 herrien ikuspegiak kontuan hartzea, eta
aurreproiektuaren inguruan jendeak duen iritzia jakitea.
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3. Bigarren faseko prozesuaren deskribapena
3.1. Antolaketa-lanak
Parte hartzeko prozesua antolatzeko hainbat urrats eman ditugu:
 Alkate guztiekin jarri ginen harremanetan posta elektronikoz eta telefonoz bigarren
fasea hasiko zela adierazteko eta beraiei zegozkien bilera, prentsaurrekoa eta herriko
bileraren data eta tokiak adosteko eta asistentzia ziurtatzeko.
 Herritarrei bigarren fasea hasiko zela jakinarazteko Goierri eta Urola Garaiko
prentsaurrekoa prestatu eta koordinatu genituen.
 Goierri eta Urola Garaiko herrietako hainbat teknikarirekin eta Uggasako eta Goiekiko
garapen agentzietan garraioaz arduratzen diren teknikariekin harremanetan jarri ginen
bigarren fasea hasiko zela adierazteko.
3.2. Komunikazioa
Gipuzkoako Foru Aldundiak herri arteko autobus zerbitzua hobetzeko parte hartze
prozesua egitea erabaki zuenean, argi ikusi zuen herritarrei ezagutarazteko funtsezkoa
zela mezu bateratu bat eta euskarri berak erabiltzea. Bost 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.
3.2.1. LELO ETA IRUDI BATERATUA
Lehenengo fasean, beraz, lelo eta irudi bateratua sortu 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 erabili da.
3.2.2. EUSKARRIAK
Kanpaina osorako euskarriei dagokienez, batzuk parte-hartzeko tresnak izan dira eta
beste batzuk prozesua bera eta parte hartze bideak ezagutarazteko.


Webgunea: www.garraioahobetzen.net webgunea martxan jarri zen 2013ko
urriaren 4ean, eta prozesuko 3. faserakoa (parte hartzeko 2. faserako), 2014ko
martxoaren 15ean egitura berria ezarri zen. 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 3.
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fasean (martxoaren 15etik apirilaren15era) 5.500 bisitari ezberdin izan ditu,
bisitari horien %65ak lehen orriaz gain besteren bat ere bisitatu du eta webgune
bidez fase honetan ia 300 galdetegi jaso dira (lehenengo fasean 500).



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. Martxoaren 21ean egindako ekintzak
eragina 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. Fase
honetan lehenengoan baino interaktibitate handiagoa izan da, baina hala ere,
parte-hartzea areagotzea falta izan zaigu.



Diptikoak. Herritarrei prozesuaren berri emateko eta parte hartzea bultzatzeko
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eremu edo eskualde bakoitzerako diptiko bana kaleratu zen. Diptiko horietan
Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako proposamenari buruzko oinarrizko
informazioa zegoen, lineatan izandako aldaketa nagusiak azalduz, eta baita
iritzia emateko aukera ere, herritarrek inkesta bete eta parte har zezaten. Diptiko
horiek 56 herri horietako postontzi guztietan banatu ziren, Gupost enpresaren
bidez. 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:



Postontziak. Aipatutako diptiko horiek era errazean Aldundira helarazi ahal
izateko, diptiko horietan posta helbidea ageri zen, baina horrez gain, herrietako
udal eraikinetan eta eremu horietako autobusetan postontziak jarri dira,
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herritarrek ekarpenak bertan utz zitzaten. Batez ere autobusetan jarritako
postontzietan herritarren ekarpen dezente jaso dira. Postontziak lehenengo
fasean ere erabili ziren eta hainbat postontzi berrerabiltzeko moduan egon dira
fase honetan, berri batzuk ere egin behar izan diren arren. Hona hemen
postontzietako bat:



TFT pantailak: Erabiltzaileei prozesuaren berri emateko, autobus geltokietako
pantailetan soinurik gabeko 30 segundoko bideoa eman da.Fase honetan
eskualde bakoitzeko bideo bat egin da, eta horien bidez batez ere jendea
bileretara bideratzea bilatu da, horregatik eskualde bakoitzeko bileren egutegia
sartu da bideoetan.



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, 1.500 kartel inprimatu
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ziren, eta Gupostek jarri zituen.

 Spota: Lehenengo fasean ez bezala, oraingoan ETBn, Hamaika Telebistan eta
hainbat tokiko telebistatan (Erlo, Goitb…) emititzeko spota egin da, 20 segundo
inguruko spota, jendeari prozesuaren berri emateko eta webgunera bideratzeko.
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Publizitatea prentsa idatzian. Iragarkiak atera dira prentsa idatzian, bai prentsa
orokorrean (Berrian, Garan eta DVn), eta baita tokiko hedabideetan (Tokikomen
barruan dauden idatzizko euskarazko aldizkari ia gehienetan). Publizitatea
elebitan egin da.



Publizitatea irratietan. Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Ser, Onda Cero eta Info 7
irratietan soinu deiak edo kuñak sartu dira, elebitan, herritarrei parte hartzeko
deia eginez.
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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.
o Martxoaren 13an prozesua hastear zela jakinarazteko prentsaurrekoa
eskaini zuten Martin Garitano diputatu nagusiak, Larraitz Ugarte
Mugikortasun diputatuak eta Tolosako alkate Ibai Iriartek, Bergarako
alkate Jaione Isazelaiak eta Getariko alkate Nika Lertxundik, 56
herrietako ordezkari gisa.
http://www.gipuzkoaberri.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/
nota/eu/1325/aldundiak-autobus-zerbitzua-berritzeko-proposamena-egindu-3000tik-gora-herritarrek-egindako-ekarpenen-75-baino-gehiagoonartuta
o Eskualdeko prentsaurrekoak ere izan dira bi eskualdeetan: Debagoienan
(martxoaren 17an) besteko alkateekin eta Goierrin martxoaren 13an
http://www.gitb.info/bideoak/azken-berriak/4300-autobus-zerbitzuahobetzeko-proiektua-ezagutzeko-bilerak eta Urola Garaian martxoaren
14an bertako alkateekin.
o Apirilaren 4ean kanpainako lehenengo 15 egunen balantzea egin zen,
prentsa ohar baten bidez:
Erreportajeak eta elkarrizketak. Hedabideetan oihartzuna lortze aldera, lanketa
berezia egin da hedabideetan. Idatzizko medioei dagokionez, erreportajeak edo
artikulu luzeak kaleratu dituzte Gipuzkoako Hitzan, hainbat tokiko hedabideetan.
Irratien kasuan, erreportaje edo elkarrizketak egin dituzte SER irrati katean,
Euskadi Irratian, RNEn eta abar. Telebistetan, berriz, Hamaika Telebistan, Goiena
Telebistan, Goierri Telebistan eta 28 kanalean egin dituzte erreportajeak. ETBn
Larraitz Ugarteri elkarrizketa egin zioten apirilean ETB 1-eko Egunon Euskadi
saioan eta ETB-2ko Euskadi Hoy saioan, eta bietan prozesuari buruzko
azalpenak eman zituen.





Zozketa. Parte-hartzea bultzatzeko galdetegia bete edo bileretan parte hartu
duten herritar guztien artean Mugi/Lurraldebus txartelak kargatzeko 20 euroko
bonoak zotz egin ditu Aldundiak. Guztira 100 bono zotz egin ditu Aldundiak, parte
hartzea bultzatzeko eta parte hartu duten guztiei ekarpena egin izana
eskertzeko.



Eskerrak emateko mezua. Prozesuan parte hartu eta haiekin harremanetan
jartzeko bidea eman diguten herritarrei mezua bidaliko zaie, eskerrak ematen eta
prozesuaren hurrengo faseak azaltzen.
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3.3. Landa-lana:
Parte hartzeko moduei dagokionez, hainbat bide erabili ditugu:
 Udaletako ordezkari politiko eta teknikoekin aurreproiektua aurkezteko, honi buruzko
iritzia jasotzeko eta ekarpen berriak egiteko 4 bilera egin ditugu, 3 Goierriko herriekin
(txikiak, ertainak eta handiak) eta 1 Urola Garaiko herriekin
o Zegama – Segura – Idiazabal – Zaldibia – Legorreta – Ormaiztegi – Ataun
o Beasain – Ordizia – Lazkao
o Altzaga – Arama – Gaintza – Olaberria – Itsasondo – Zerain – Mutiloa – Gabiria
o Zumarraga – Urretxu – Legazpi – Ezkio-Itsaso
Bilera hauetara lehenengo fasean parte hartu zuten teknikoak ere gonbidatu ditugu
(ongizateko teknikariak, berdintasun teknikariak, udaltzain buruak).
 Herritarrekin bilera irekiak egin ditugu zerbitzuaren egoera aztertzeko eta hobetzeko
proposamenak jasotzeko. Ia herri denetan bilera bana eta Altzaga – Arama elkarrekin
eta Zumarraga – Urretxu ere elkarrekin egin dugu. Guztira 20 bilera egin dira:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Altzaga – Arama,
Ataun,
Beasain,
Ezkio-Itsaso,
Gabiria,
Gaintza,
Idiazabal,
Itsasondo,
Lazkao,
Legazpi,

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Legorreta,
Mutiloa,
Olaberria,
Ordizia,
Ormaiztegi,
Segura,
Zaldibia,
Zegama,
Zerain
eta Zumarraga – Urretxu

3.4. Ustiaketa
Ustiaketa lana egiteko hainbat urrats eman ditugu:
 Webgune bidez jasotako inkestak excelera esportatu dira.
 Posta bidez Aldundian jasotako inkestak prozesatu ditugu lehen aipatutako exceleko
dokumentuan.
 Herrietako buzoiak herriz herri jaso, galdetegiak sailkatu eta prozesatu ditugu lehen
aipatutako exceleko dokumentuan.
 Autobusetako buzoietan jasotako galdetegiak sailkatu eta prozesatu ditugu lehen
aipatutako exceleko dokumentuan.
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4. Parte-hartzaileak
4.1 Datu orokorrak
Emakumeak

Gizonezkoak

Sexua
zehazteke

GUZTIRA

135

84

0

219

Udalak

9

26

0

35

Webgunea

0

0

26

26

Posta

0

0

11

11

Buzoiak

0

0

97

97

144

110

134

388

Saio irekiak

GUZTIRA

Guztira 388 pertsonek hartu dute parte bigarren fase honetan. Galdetegien bidez iritzia
eman dutenek ez dute zehaztu sexua. Baina bileratan parte hartu dutenetatik gehienak
emakumeak izan dira (% 53), gizonezkoak (% 43).
Aurrez aurreko saioak batzen baditugu, hau da, herriz herri egindako bilerak eta udalekin
maila tekniko eta ordezkari politikoekin egindakoak, 254 pertsonek hartu dute parte (%65),
lehenengo fasean baino 12 pertsona gehiago. Galdetegi bidez, berriz, 134 pertsonen
(%35) iritzia jaso dugu, gehienek erabili duten bidea herrietan eta autobusetan jarritako
buzoietan botatzea izan da (% 72). Webgune bidez % 19 eta Aldundira posta arruntez %
8k bidali dute inkesta edo iritzia beteta.
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4.2 Datuak herriz herriz
SAIO
IREKIETAN
Herria

Sexua
Emakumea Gizonezkoa

GUZTIRA

Ataun

9

4

13

Beasain

6

1

7

Gabiria

7

6

13

Idiazabal

2

4

6

Lazkao

7

8

15

Mutiloa

6

7

13

Ordizia

5

4

9

Segura

5

2

7

Zaldibia

6

2

8

Zegama

7

1

8

Zerain

8

1

9

Legorreta

5

0

5

Ezkio Itsaso

9

5

14

Itsasondo

2

3

5

Legazpi

4

4

8

26

12

38

Ormaiztegi

1

8

9

Gaintza

1

3

4

Altzaga

0

2

2

Arama

6

4

10

10

1

11

Olaberria

Zumarraga
Urretxu
GUZTIRA

UDALETAKO SAIOETAN

3

2

5

135

84

219

Emakumea

Gizonezkoak

Guztira

Zegama, Segura, Idiazabal, Zaldibia, Legorreta,
Ormaiztegi eta Ataun.
Beasain, Ordizia, Lazkao

5

6

11

0

8

8

Altzaga, Arama, Gaintza, Olaberria, Itsasondo,
Zerain, Mutiloa, Gabiria
Ezkio Itsaso, Legazpi, Urretxu eta Zumarraga

2

5

7

2

7

9

9

26

35

GUZTIRA

Aurreko bi tauletan herriz herri bileretan zenbat pertsona egon diren ikus daiteke.
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Herriz herriko bileretan 219 pertsona egon dira horietatik % 62 emakumeak izan dira eta %
38 gizonezkoak. Udaletan teknikoekin eta ordezkari politikoekin egin ditugun bileretan,
berriz, % 26 izan dira emakumeak eta % 74 gizonezkoak.
Bileretan orokorrean herri txikietan herri handietan baino jende gehiagok parte hartu du
batez beste.
Webgune bidez, autobusetan, herrietan eta posta arruntez jasotako galdetegietan ez
zegoen bete dituzten pertsonen datuak jasotzeko atalik eta beraz, oso gutxik eman dituzte
beraien datuak. Beraz, ezin dugu jakin zein herrikoak diren edo emakume edo
gizonezkoak diren.
Postontzietan herri bakoitzean zenbat galdetegi jaso diren jarri dugu ondorengo taulan.
GALDETEGIA

GUZTIRA

Altzaga

0

Arama

0

Ataun

0

Beasain

6

Ezkio-Itsaso

0

Gabiria

2

Gaintza

0

Idiazabal

3

Itsasondo

0

Lazkao

10

Legazpi

2

Legorreta

1

Mutiloa

0

Olaberria

1

Ordizia

4

Ormaiztegi

6

Segura

1

Urretxu

2

Zaldibia

3

Zegama

0

Zerain

0

Zumarraga

0

Herria zehazteke
GUZTIRA

93
134
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5. Aurreproiektuari egindako ekarpenak eta hobetzeko proposamenak
herriz herri
Ondoren herriz herri bileretan eta galdetegien bidez aurreproiektuaren gainean jasotako
ekarpen eta proposamenak jasotzen dira.
Orokorrean ondorengo gaien inguruan jaso dira ekarpenak:











ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA
IBILBIDEA
GELTOKIAK
AUTOBUSA
IKASTETXEETARAKO ZERBITZUA
OSPITALEETARAKO ZERBITZUA
GAUEKO ZERBITZUA
MUGI TXARTELA
INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA
BESTELAKOAK

Puntu horien inguruan ekarpenak egon diren neurrian goian aipatutako ordenean jaso
ditugu.
Txuriz markatuta doazen proposamenak bileretan ateratakoak dira, grisez markatuta
doazenak bileretan eta galdetegietan errepikatzen direnak eta berdez soilik galdetegietatik
jasotakoak.
5.1. Altzaga / Arama
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Batzuk eskaripekoak izatea. Aukera egotea garrantzitsua da, baina guztiak finkoak
badira autobusak hutsik ibiliko dira.

IKASTETXEETARAKO ZERBITZUA


Hezkuntzarekin koordinatzea guztiok autobus bakarrean joateko.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Autobus batzuk eskaripekoak bihurtzen badira eta beste batzuk finkoak oso ondo
jakinaraztea, erabilera bultzatzeko.



Dagoen aukera eta dauden ordutegiak ondo jakinaraztea, kultura aldaketa suposatzen
baitu proposamen honek.
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KEZKAK ETA ZALANTZAK


Mugi txartela non egiten da? Zerbait kobratzen dute?.



Nola bermatuko da jarrita dauden zerbitzu guztiak egongo direla?

5.2. Itsasondo
IKASTETXEETARAKO ZERBITZUA


Hezkuntzako autobusarekin ere koordinatzea.

MUGI TXARTELA


Renfe Mugi txartelaren sisteman sartzeko ahaleginetan jarraitzea.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Informazioa argia eta ulerterraza izatea.

BESTELAKOAK


Autobus zerbitzuaren esleipena hobetzea: orain artekoak ez du aldaketak egiteko
aukerarik uzten, orain 10 urterako esleipena egiten bada ere, errebisatu eta aldaketak
egiteko aukera utzi beharko luke, beharren arabera aldaketak emanaz.

KEZKAK ETA ZALANTZAK


Linea asko eta autobus asko ibiliko lirateke martxan.



Mikrobusak ondo leudeke baina goizean eta eguerdian, eskolatik datozenekin bete
egingo lirateke eta agian handiagoa beharko da.



Altzaga -Arama -Ordizia -Itsasondo zerbitzua ere eskaripeko bihurtu daiteke?

5.3. Legorreta
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Asteazkenetan Ordiziara joateko autobusa jartzea: 8:50 eta 10:50 tartean joateko
(umeak eskolan utzita...) eta 11:35etatik 13:35etara tartean bueltatzeko. Gaur egun
Tolosatik datorren autobusa izaten dute asteazkenetan Ordiziara joateko eta autobus
hori kendu egingo dute. Egunero agian ez da behar, asteazkenetan errefortzu bat
jartzearekin nahikoa litzateke.

IKASTETXEETARAKO ZERBITZUA


Ordiziako institutura batxilergoko ikasleak eramateko goizean autobusa beranduxeago
jartzea, 8:30etan sartzen direla kontuan izanda. Itsasondokoei berdina pasako zaie.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Informazioa zabaltzea, Legorretan bereziki Legorretako linearen berri ematea.
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KEZKAK ETA ZALANTZAK


Orain ez dute autobusez Zumarragako ospitalera joateko modua izango, trena erabili
beharko dute.

5.4. Gaintza
INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Mugikorrerako aplikazio bat jartzea, ordutegiak kontsultatzeaz gain zenbat jende
dagoen jakin eta bizikleta eraman daiteken edo ez jakiteko aukera izateko.

KEZKAK ETA ZALANTZAK


Minibusa ibiliko da?



Nola abisatu behar zaio eskaripeko autobusari? Noiztik?



Haurren bila eskolara bila joan beharrean zerbitzua erabiltzeko aukera izango lukete?



Bizikletak eramateko aukera izango da?

5.5. Ordizia
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Arcelorreko bulegoetara eta, Ampo-Poyameko langileentzat lanera iristeko 8:00ak
baino lehenago iristea autobus zerbitzua eta Idiazabal amaieran gelditzea.



Autobusen ordutegiak eskema bat jarraitzea, orduro, ordu erdiro, 15 minuturo, …
Erabilera bultzatzeko eta errazago gogoratzeko (Ordizia-Legorreta- Ataun) / (ZegamaZaldibia).



Herri batetik besterako ordutegiak denborara ondo egokitzea, batzuetan oso justu
daude eta ez dira errealak, Zegamatik Segurara edo Lazkaotik Ordiziara.

IBILBIDEA


Donostiara goizean goiz eta arratsaldean beste autobus bat jartzea (froga moduan),
ospitaletara lehenengo eta Antiguara ondoren joango dena.



Larunbat goizetan Carrefour-era goizeko 9etarako lanean egoteko zerbitzua jartzea eta
egunero gaueko 22:30etan.

AUTOBUSA


Autobusetako suspentsioak jaitsi nagusiak eta ezinduek bidaiatzen dutenean.

IKASTETXEETARAKO ZERBITZUA


Autobus zerbitzu publikoak lehen hezkuntza eta DBHko ordutegiekin bat egingo duen
autobusa jartzea, inguruko herrietatik Ordiziako ikastetxeetara autobus berean
gerturatzeko, eta ez gaur egun bezala hiru autobus erdi hutsik ordu berean.
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Beasaingo institutura doan autobusa eta Goierri lanbide eskolara doazen autobusak
gaur egungo ibilbide bera egitea ordutegi berdinarekin (Zegama- Segura- IdiazabalInstitutu- Goierri).

MUGI TXARTELA


Mugi txartela egiteko aukera herrian bertan (udaletxean) izatea.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Informazio gehiago eta argiagoa ematea erabiltzaileak lortzeko.

KEZKAK ETA ZALANTZAK


Zaldibia- Ordizia linean 8:00etako autobusak trenarekin lotura du?



Renferen ordutegiak aldatzen badira zer gertatzen da autobusen ordutegiekin?



Informazioa nolakoa izango da? Gipuzkoa guztirako bateratua?

5.6. Zegama
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Igandeko aurreneko ordukoa mantentzea, goiz erdikoa mantentzeko (10-10,30ak
aldera) eta trenekin lotuta egotea arratsaldean.



Larunbatetean azken zerbitzua Beasaindik beranduago izatea, trenen ordutegiarekin
lotuta.

GELTOKIAK


Geltokietan markesinak jartzea.

IKASTETXEETARAKO ZERBITZUA


Beasaingo institututik batxilergokoak Zegamara etortzeko geltokia gerturatzea.

GAUEKO ZERBITZUA


Ostiraletan gaueko zerbitzua jartzea.



Gaueko zerbitzuan Beasaindik etortzeko ordua beranduago ere izatea, 3:15ak
ondoren, tabernak itxitakoan, 4:00etatik aurrera (4:15-4:30ean).

5.6.5. MUGI TXARTELA


Geltokian bertan mugi txartela pasatzeko aukera izatea (irteeran ahaztuz gero pasa
ahal izateko...).

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Ordutegi aldaketarik baldin bada udalari aurrez jakinaraztea.



Panel digital gehiago jartzea.
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BESTELAKOAK


Autobus txoferrek euskaraz jakitea pleguetan jasotzea.

5.7. Segura
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Uda garaian, larunbatetan behintzat, azken autobusa azken trena iristean egotea.
horrela Donostia aldetik datorren jendeak trenez Beasaina etorri eta ondoren Segurara
autobusez etortzeko aukera izango luke. Aurreproiektuko ordutegian 9:20etan da
azkena Segurara eta ondorengoa gauekoa, tartean beharko litzateke egon autobus
bat.



Negu eta udako ordutegiak bereiztea. Trenak adibidez ordutegia aldatu egiten du eta
kontuan hartu beharko litzateke.



Astegunetan 7 zerbitzu gehiago jartzea (9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 18:55, 19:55, 20:55)
horrela goizeko 6:00etatik 22:00etara autobusa ordu erdiro legoke.

AUTOBUSA


Autobus guztietan irisgarritasuna bermatzea.

GAUEKO ZERBITZUA


Gaueko zerbitzua hobetzea, 3:00etatik aurrera autobus bat izatea gutxienez.

MUGI TXARTELA


Txarteleko diru kopurua jakiteko letra handitzea.



Geltokian bertan mugi txartela pasatzeko aukera izatea (irteeran ahaztuz gero pasa
ahal izateko...).

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Ordutegi aldaketarik baldin bada, udalari aurrez jakinaraztea.



Panel digital gehiago jartzea.

KEZKAK ETA ZALANTZAK


Informazioa eman behar da orain. Pentsatu da nola emango den berri?



Gabirira, Mutiloara eta Zerainera bezalako herrietara jendea ibiliko dela uste da?



Bizikleta ibiltzeko aukera egongo da?



Aurreproiektu hau horrela aurkeztuko da konkurtsora?



Puntu oso garrantzitsua da euskara bermatzearena gidarien artean.
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5.8. Mutiloa
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Mutiloatik Segurara doan linea Zegamatik Segurara doana baino lehenago iritsiko
balitz, Zegama aldetik datorrenak Mutiloakoari itxarotea.

IBILBIDEA


Oso garrantzitsua da Beasainekin lotzea baina batez ere Segurarekin lotzea eta
konbinatzeko aukera egotea.



Segura – Zerain – Mutiloa egiten duen azkeneko zerbitzuan berriro Segurara joateko
aukera izatea.



Autobusak geltokia ez egonagatik bidean gelditzeko aukera izatea, tokia segurua bada.

IKASTETXEETARAKO ZERBITZUA


Goizean 7:05etako linearekin Seguran 7:20etarako iristen dena hartuz gero Beasaingo
institutura joatea.



Haurrak Segurako eskolatik 12:30etan ateratzen dira eta 14:30etan sartzen dira,
haurrak autobusa bakarrik erabiltzeko aukera izatea eta autobus hauek eskolaraino
joatea.



Beasaingo institututik 14:30etan irtetzen dira eta gaur egun bezala Segurara autobusa
mantentzea eta Seguratik Mutilora etortzeko aukera izatea.

GAUEKO ZERBITZUA


Larunbat gauetako zerbitzua Mutiloaraino iristea.

MUGI TXARTELA


Mugi txartelak herrietan egitea, Mutiloako udaletxean egin ahal izatea.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Herrietan sentsibilizazio kanpainak egitea.

KEZKAK ETA ZALANTZAK


Zein da Beasaingo institutura doan autobusa?



Beldurra ematen du bakoitzak bere autoa erabiltzen jarraitu eta autobusak hutsik ibiliko
direla. Noiz arte frogatuko da?

5.9. Zerain
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Zerain eta Mutiloa bitartean sagardotegia dago. Larunbat eta jai egunetan Zerainen
17:15ean dago autobusa oso goiz da, ordubete atzeratzea, sagardotegian bazkal
ondoren Segurara joan ahal izateko. Eta autobusa sagardotegiko bide ertzean
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gelditzea.
IKASTETXEETARAKO ZERBITZUA


Batxilergoko ikasleak autobus publikoa hartzeko goizeko 7:00etan daukate, autobus
hori beranduago jartzea.

GAUEKO ZERBITZUA


Larunbatetan 21:35ean heltzen da Beasaindik Segurara. Ondoren Seguratik Zerainera
joateko ez dago autobusik. Ondo legoke larunbatean goizeko lehenengoa kentzea eta
gauean 21:35ean bat jartzea Zerainera joateko.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Ordutegi guztiak jaietakoak batez ere noizbehinkakoak direlako argi jartzea eta
jendeari jakinaraztea.



Ordutegi guztiak jakinarazteko komunikazio kanpaina handia egitea, aldundia, udalak
eta Goiekirekin elkarlanean.

KEZKAK ETA ZALANTZAK


Autobusak eskaripekoak izango dira?



Nolako autobusak izango dira? taxi busa ala mikrobusa?



Zeraindik Beasainera joateko zenbat ordaindu beharko dugu?



Non atera dezakegu txartela?



Autobusa egunero erabili behar da txartela ateratzeko?

5.10. Zaldibia
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Proposamenean laneko txandetara egokitzea. Azkeneko zerbitzua esate baterako
Beasainen amaitzen da, 22:05ean Zaldibiraino etortzea CAFen arratsaldeko txandako
langileak ekarri ahal izateko. Gauza bera, goizekoa lehenago hastea.

IBILBIDEA


Zaldibiako Tejeri auzoan bulego asko daude eta kotxe asko elkartzen dira.
Autobusaren ibilbidea han amaitzea.

IKASTETXEETARAKO ZERBITZUA


Oraingo proposamenarekin 8:00etako autobusa hartu eta eskolara heltzeko ondo
datorkie. Goierriko lanbide eskolara doazenak, berriz, ez daukate eta orain gurasoak
jarritako autobusean (mikrobusean) joaten dira, horientzat bertara igoko den autobusa
jartzea.

MUGI TXARTELA
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Autobusa eta treneko txartela lotzea.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Ordutegien informazioa argia eta egokia izatea.



Kontratazioan hizkuntza irizpideak kontuan hartzea eta informazioa ematerakoan
euskarari lehentasuna ematea.

BESTELAKOAK


Orain erabilera bultzatzea. Ohiturak aldatu behar dira eta hori zaila da, baina jendea
hezi beharra dago, esate baterako ikastetxetan egiten diren irteerak garraio publikoan
egitea eta ikastetxeko txartelekin egitea ibilbideak edo ikasleak mugi txartela egitera
animatu.

KEZKAK ETA ZALANTZAK


Geltokiak berritzea edo egokitzea noren esku dago?



Autobus baten zati baten ibilbidea egin eta gero beste baten sartu behar baduzu bi
aldiz ordaintzen da?



Txartelak beste herri batzuetan balio du?

5.11. Beasain
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Beasaingo auzoarteko autobusa: auzoetara 13:00etan igo ordez, 12:00etarako igotzea,
beranduegi egiten da bestela.



Zumarragako ospitalerako zerbitzua xx:10ean izan ordez xx:15/20ean izatea, bestela
langileei ez die denbora ematen erreleboa emateko irteterakoan.



Beasaindik Bergarara autobus zerbitzu gehiago jartzea.

IBILBIDEA


Goierrik Euskal Herriko hiriburuekin lotura zuzena izatea.



Donostia Bilbo linea Beasainen geldialdia eginez maiztasun gehiagorekin jartzea.



Ezkio Itsason industrialgune bat zirkuitutik kanpo gelditzen da, autobusak han
zerbitzua ematea.

GELTOKIAK


Antzitzarretik geltokira bitartean Zapatarin zegoen geltokia kendu da eta orain bi geltoki
oso gertu daude (Antzitzarren eta zubian) eta tartean geltokira bidean beste bat
jartzea.



Zumarragara bidean doan autobusak geldialdiak egitea industrialguneetan, Salbatoren,
Poligono 10en (Montte...), lanera doazenak autobusa erabiltzeko.
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MUGI TXARTELA


Mugi txartela erabiltzeko aukera izatea beste lurralde batzuetako zerbitzuak
Gipuzkoatik pasatzean.



GFAk ordaintzen badu, Bizkaibusek Arrasatera ematen duen zerbitzua Mugi
txartelarekin ordaintzeko aukera izatea.



Garraio publikoa gauez erabiltzeagatik ez zigortzea (ez da deskonturik aplikatzen),
errepideetako bidesarietan zigortzen ez den bezala.



Renfe Mugi txartelarekin integratzeko saiakera egitea.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Ordutegi berriak etxeetara buzoneatzea.



Ikastetxeetan ere ordutegiak zabaltzea.



Panel digitalak konpontzea, gaizki markatzen dute denbora eta GPSa dela eta galdu
egiten dira.



Geltokietan kartel handiak eta argiak jartzea.

KEZKAK ETA ZALANTZAK


Zerbitzua errealista da edo erabilera ezagatik kentzeko arriskua dago? Ondoren
jendeak ez luke ondo hartuko kentzea.



Bizikletak eraman daitezke autobusean?

5.12. Idiazabal
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Autobusak 15 minutuko iraupena baino gehiago izatea bidean, oso juxtu kalkulatuta
dago.



Eguerdian 12:30erako Idiazabalera iristeko autobus zuzena jartzea, haurrak eskolatik
ordu horretan ateratzen dira eta jendeak ordurako Idiazabalera itzuli nahi du.



Goiz erdian eta iluntzetan autobus zuzena jartzea, iluntzetan batez ere egon beharko
litzateke. Larunbatetan 18:00etatik aurrera ere egotea.



Tren erdi-zuzenentzat lehen bi autobusak koordinatzea. 14:50ean iristen den tren erdizuzenaren ondoren Idiazabalera itzultzeko autobusa izatea.



Behar bereziak dituen eta soilik autobusez mogi daitekeen pertsona baten ordutegiak
kontuan izatea, Carrefour-era joateko:
o Joateko astegunean: 16:30ak aldera
o Joateko larunbatetan: 9:00ak aldera
o Itzultzeko astegunean: 19:30ak aldera
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o Itzultzeko larunbatetan: 12:30etik 14:00ak bitartean.


Ordiziara joateko goizeko 8:30ak aldera autobusa jartzea.

IBILBIDEA


Zumarragako ospitalera doan autobusa Idiazabaldik pasatzea.

GELTOKIAK


Geltokiak herriaren goialdean ere egotea.



Zepain geltoki bat jartzea.

GAUEKO ZERBITZUA


Ostiraletan gaueko zerbitzua jartzea.



Larunbatetako gaueko zerbitzua areagotzea.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Informazioa ulergarria izatea, nahiz eta zirkularra izatean ez den erraza izango.

KEZKAK ETA ZALANTZAK


Proposatzen diren autobusaren iraupenak errealak dira? Oso garrantzitsua da, trena
edo beste autobusekin konexioa gal baitezakete.



Zegama – Zaldibia eta Idiazabal – Beasain lineak banatzeak atzera pausua ematen du,
nahiz eta ulertu zegamar batentzat adibidez askoz bide arinagoa dela.



Burundesaren zerbitzua martxan jarriko da?

5.13. Olaberria
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Udan Olaberritik gaur egun baino zerbitzu gehiago jartzea.

IBILBIDEA


Idiazabalgo autobusa Ihurren gelditzea.

MUGI TXARTELA


Tarifa oso garestia da, Mugirekin ondo gelditzen bada ere.

KEZKAK ETA ZALANTZAK


Olaberri herriko geltokiak non egongo dira?

5.14. Lazkao
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


RENFEri ordutegiak ez aldatzeko eskatzea eta aldatzen baditu, autobus zerbitzua
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berriro egokitzea trenarekin koordinatu ahal izateko.
IBILBIDEA


Iruñetik datorren autobusa eta lehen Lazkaotik pasatzen zena berreskuratzea emakida
amaitzen denean.



Donostiara ezin da gauez garraio publikoan joan, Goierritik loturaren bat jartzea
Donostiara gauean joan ahal izateko.

OSPITALEETARAKO ZERBITZUA


Beasaindik behintzat Donostiako ospitaleetarako zerbitzua jartzea. Gutxienez goizez bi
zerbitzu eta arratsaldez beste bi. Orain Tolosan hartzen dugu, jende asko ibiltzen da
autobus horretan eta askotan modu arriskutsuan ibiltzen gara.

MUGI TXARTELA


Txartel bakarra egotea denbora tarte baten barruan transbordoak egiteko ona da,
RENFEri Mugi txartela hobarietan sartzeko eskatzea.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Mugikorrentzako ordutegien aplikazioa egitea eta Lurraldebuseko webgunean
informazio eguneratua jartzea.

BESTELAKOAK


Autobusen erabilera bultzatzeko herri handienetan kotxeen aparkalekuak kobratzea
OTA edo beste sistema batzuen bidez.



Lazkaon taxi zerbitzua jartzea.



Beasaingo tren geltokian bizikletentzako estalpe bat jartzea.

KEZKAK ETA ZALANTZAK


Lazkaotik zuzenean Donostiara joateko Beasain edo Ordiziara joan gabe ez dago
jartzeko aukerarik?

5.15. Ataun
IBILBIDEA


Ergoiena eta Aiara autobus zerbitzua jartzea, gutxienez eskaripekoa.



Gazteak eskolara doazen orduetan auzo horiek zerbitzua izatea eta ikasturte garaian
finkoa izatea.



Ataungo linea berria jarri ordez, Idiazabal- Beasain- Ordizia- Lazkao- Olaberria
linearekin lotzea, herria hobe konektatuta egoteko.

MUGI TXARTELA


Txartela internet bidez kargatzerakoan arazorik ez ematea.
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Txartela autobusean eta trenean hobariak izatea



Udalak txartela egiteko ardura hartzea.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Ordutegien informazioa modu argian eta egokian ematea eta baliabide desberdinen
bidez.

BESTELAKOAK


Bizikletak autobusean sartzeko aukera jartzea.

KEZKAK ETA ZALANTZAK


Taulan ematen diren ordutegietan Ataunen zein tokitan egongo da ordu horretan? San
Martinen? San Gregorion?



6:15ekoa trenarekin lotura dauka?



4. DBHko ikasleak autobusa dohainik daukate, baina Ataunen kurtso honetan
txartelarekin joan behar izaten dute lineako autobusean eta gurasoak bidaia ordaintzen
ari gara. Kurtso amaieran diru hori itzuli egingo zaigu, baina aurreratzen ari garen dirua
da. Zergatik? Kasu honetan autobus bat aurreratzearren autobus publikoa erabiltzea
lehenetsi da.



Zumarragara joateko non hartu beharko genuke autobusa? Lazkaon edo Beasainen.
Eta behin ordainduko genuke?



Zumarragatik datorren autobusa eta Iruñera doana guk hartzeko aukera daukagu?



Eskaripeko zerbitzuak nola funtzionatuko du? Zenbateko kopurua beharko du finkoa
izateko?

5.16. Ormaiztegi
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Goizean Lazkao aldera autobusa lehenago jartzea, zahar etxera lanera joan behar
dutenentzat adibidez.



Lazkaora puntuan iritsi eta atera beharrean, 5 minutu gutxiagotan eta 5 minutu ondoren
iristea. Hala zahar etxeko langileek ordu puntuetan sartu eta irten ahal izango lukete.



Goizeko ordutegiak betetzea, ikasleak eta langileak lanera puntual iritsi ahal izateko.



Igandean Zumarragako ospitaleko ordutegia ez murriztea, langileek txandaka egiten
baitute lan igandeetan ere eta gaixoak dituztenak ere beharko dute autobusa.

AUTOBUSA


Jende gutxi ibiltzen den ordutegietan, autobus txikiagoak jartzea.
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GAUEKO ZERBITZUA


Ormaiztegitik pasako den gaueko zerbitzua jartzea. Ondo legoke ordutegia 1:302:00ak aldera izatea bat eta bestea Ordizia-Beasainen tabernak itxitakoan.

MUGI TXARTELA


Txartela ateratzeko informazioa gehiago zabaltzea.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA
Ordutegi berriak buzoneatzea.
5.17. Gabiria
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Ormaiztegin 15:30ak aldera Gabiriara joateko autobusa jartzea, eskola umeak
16:00etan ateratzen baitira.

GELTOKIAK


Beasainetik ospitalera doan linea eta Gabiriatik jaisten dena Ormaiztegin geltokia toki
berean izatea.

IKASTETXEETARAKO ZERBITZUA


Beasaingo institutuko eta Ordiziako lanbide heziketako ordutegira egokitzea autobusa.
Bi ikastetxeekin hitz egitea ordutegia zehazteko.

MUGI TXARTELA


Udalak txartelak egitea eta baita kargatzeko tramiteak ere egitea.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Erabilera bultzatzeko komunikazio kanpaina egitea Udala, Aldundia eta Goiekirekin
elkarlanean. Azkenean guzti hau ondo saltzea, onurak azalduz.

KEZKAK ETA ZALANTZAK


Gabiriako norbait Gaintzara joan nahiko balu eskaripeko autobus hori eska dezake?



Alegiko auzoan egongo da autobus zerbitzua? Zeinek emango dio zerbitzua ospitaleko
lineak edo Gabiriatik jaisten denak? Ala biak?



Nolako autobusa izango da? Mikrobusa? Taxi busa?



Larunbat gauetako zerbitzua zein lineatan egongo da? Herri txikietara zergatik ez da
etorriko? Herriko jaietan izango dugula zer esan nahi du? Beasaingo jaietan izango
dugula Gabiriatik joateko eta itzultzeko aukera?



Beasainera joateak zenbateko kostua izango du? Bidai bat ala bi izango dira?



Proiektu honek aldaketak izango ditu behin martxan jarritakoan?
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Eskaripekoak izango dira autobusak?

5.18. Ezkio Itsaso
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Aste barruko eta larunbatetako azkeneko autobusa beranduago igotzea Ezkiora.
Bestela, Zumarragan edo Urretxun eskolaz kanpoko ekintzak egiten badituzte kotxez
ibili beharko gara gora eta behera.



Batxilergo eta Lanbide heziketako ikasleentzat goizean 7:45ean zerbitzua jartzea.

IBILBIDEA


Ezkiotik Zumarragara joaten denean Zumarragako Elizkalen (korreosen) gelditzea eta
ondoren tren geltokira joatea.

GELTOKIAK


Autobusak Zumarragako tren geltokian gelditzea oso ondo dago.



Santa Lutziako geltoki guztietan autobusa gelditzea.



Santa Lutziako geltokiak ez daude ondo kokatuta. Ezkio edo Itsasotik kotxez jaitsiz
gero geltokien inguruan ez dago aparkatzeko tokirik. Geltoki bat udaletxe ondoan
jartzea eta beste bat lehengo udaletxe inguruan.

IKASTETXEETARAKO ZERBITZUA


Batxilergo eta Lanbide heziketako ikasleentzat goizean 7:45ean autobus bat jartzea.
Gazte hauek autobusa erabiltzera ohitzen baditugu etorkizunean gehiago erabiltzeko.



Itsason ere batxilergoa egitera Goierri Eskolara joaten direnentzat Ormaiztegira joateko
autobusa jartzea.

GAUEKO ZERBITZUA


Larunbat gauetan gutxienez bi zerbitzu jartzea.



Inguruko herrietako jaiak direnean hemendik pasatzerakoan, hemen ere gelditzea
(Ormaiztegitik Urretxuko jaietara,…)

KEZKAK ETA ZALANTZAK


Lurraldebuseko autobusean bakarrik joateko gutxieneko adina dago?

5.19. Urretxu-Zumarraga
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Abuztuan eta larunbatetan Oñatira doan zirkularra lanera goazenontzat goizago
jartzea.
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IBILBIDEA


Zumarragako Etxeberri auzotik pasatzen diren autobusak bertan gelditzea. Jendea
taxisean ibiltzen da herrira joateko.



Legazpitik edo Antzuolatik datorren autobusak Urretxun eta Zumarragan horrenbeste
geldialdi ez egiteko eta ibilbidearen denbora ez luzatzeko Urretxuko urbanoarekin
lotzea.



Urbanoa Urretxu eta Zumarragarako jartzea.



Autobusa geriatrikora gerturatzea edo urbanoaren bitartez eskaintzea aukera hori.



Zumarraga- Zumaia linea: Aizarnazabal eta Oikiako geltokiak kentzea autobusak asko
atzeratzen direlako.



Debagoienarekin lotzen duen linea berrian autobusa ospitalera ez igotzea, ibilbidearen
iraupena asko luzatzen duelako.

GELTOKIAK


Herritik pasatzen diren autobus guztiak geldialdi berdinak egitea jendea ez nahasteko
eta edozein geltokietan edozein autobus hartu dezakeela jakiteko.

OSPITALEETARAKO ZERBITZUA


Donostiarako autobusa zuzenean jartzea ospitaletara eta unibertsitatera. Gaur egun
Donostiako ospitalera joateko bi ordu behar ditugu.



Donostiako udalak DBusekin hitz egitea Donostiako 31. autobusa handiagoa jartzeko,
ospitaletara joateko ondo dagoelako, baina txikia da.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Donostiako ospitaletara eta Unibertsitatera joateko dauden aukerak ondo
komunikatzea, gehienak ez dakigulako. Eta informazioa ulergarria izatea.



Autobus guztien inguruko informazioa geltokietan jartzea. Ez bakarrik hor gelditzen
diren autobusena, Bergaran Gasteizera eta Bilbora doazenena ere bai; egin
daitezkeen loturak ikusteko. Zumaiakoa, Goierrikoak…



Poste digitaletan guztien informazioa jartzea. Eta eguzkiak jotzen dionean ere
irakurtzeko moduan egotea.

BESTELAKOAK


Autobusetako gidariek jarrera egokia izatea. Ume txikiekin karroa sartzerakoan
lagunduz edo ume txikien bizikletak sartzen utziz, beraiekin autobusean joan ahal
izateko.



Autobusa erabiltzeagatik erabiltzaileei hobariak ematea, horrela garraio publikoaren
erabilera bultzatzeko.
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5.20. Legazpi
ORDUTEGIA ETA MAIZTASUNA


Zumaiatik Zumarragarako linean maiztasuna ordu erdiro jartzea.



Txandaka lan egiten den kasuetan, 6:00etara lanera joateko aukera jartzea.



Autobusak daukaten ordutegian ateratzea eta ez lehenago.



Zumarragako ospitaletik gaueko 22:00etatik aurrera Legazpira joateko zerbitzua
jartzea.

IBILBIDEA


Autobusa Donostiako Ibaeta alderako jartzea, jende asko joaten delako.



Bergaratik Bilboko aireportura aukera dago, baina Zumarragatik aireportura joateko
aukera jartzea.

GELTOKIAK


Udanan autobusa handik pasatzen denez, lehen gelditzen zen moduan orain ere
gelditzea.



Markesinak berritzea.

MUGI TXARTELA


Bilbora autobusak Mugi txartelarekin ordaindu daitezkeen bezala eta Iruñera joateko
ere mugi txartelarekin ordaintzeko aukera eskatzea.

INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA


Geldiune guztietan panel informatiboak eta posteak jartzea.

KEZKAK ETA ZALANTZAK


Gureakeko langileak orain autobus zerbitzu hau erabiltzeko aukera izango dute? Eta
gaueko txanda jarriko balitz Gureaken?
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6. Aurreproiektuaren gaineko adostasun maila (galdetegien bidez
jasotakoa)
6.1. Eskaera orokorren gaineko adostasun-maila
ORDUTEGIAK LUZATZEA
Zerbitzu nagusiak aste egunetan 6:15 – 6:30etan hasiko dira eta 22:15 – 22:30eta bukatu;
hau da orain arte baino, gutxienez, ordu bete gehiago.

OSPITALERA ZERBITZUAK AREAGOTZEA:
Zumarragako ospitalerako zerbitzuak areagotzeko saioa egin du Aldundiak hainbat linea
bertatik pasata, eta herritarrek goizeko eta iluntzeko ordutegiak indartzeko.
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JAIETAKO ZERBITZUA:
Bi eskualdeetako Udalekin eta mankomunitateekin eskualde barruko jai egutegia egingo
da, egun horietan zerbitzua indartzeko, batez ere gauetan.

GAUETAKO ZERBITZUA:
Bi linea mantenduko dira larunbatetan, baina hobekuntza batzuekin: batetik, bi lineen
artean aldaketa egin ahal izango da Ordizian eta Beasainen, herri gehienetara loturak
ziurtatzeko, eta bestetik, Zaldibia- Ataun lineako zerbitzu guztiak pasatuko dira bi herri
horietatik, orain arte ez bezala.

Eskaera orokorrei dagokionean, adostasun maila altua dago lau proposamenetan.
%84tik %73ra. Erantzun ez dutenak eta ez dakitenak batu egin ditugu eta horien
ehunekoa %16tik %23ra bitartekoa da. Desadostasun maila oso txikia da.
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6.2 Autobus lineen gaineko adostasun-maila
Herritarren eskaera nagusia izan da eskualdeko herri nagusiak lotzeko zerbitzu gehiago
jartzea eta herri txikietatik zerbitzu gehiago ezartzea eskualdeko herri handietara eta
alderantziz.
Lehenengo eskaerari dagokionez, helburua lortu da hainbat linea konbinatuz, Lazkao,
Ordizia eta Beasain artean maiztasuna 15-20 minutukoa izango baita. Herri txikiak
nagusiekin lotzeko zerbitzua ere areagotuko da. Horrez gain, autobusak Renferen
zerbitzuarekin lotzeko ere eskatu dute herritarrek eta horretarako saioa egin da hainbat
lineatan, esaterako Zegama- Zaldibia; Ataun- Legorreta, Gabiria- Ormaiztegi… Hauek dira
Goierritik eta Urola Garaitik pasatzea proposatzen diren lineak:
LAZKAO- ATAUN- BEASAIN- ORDIZIA- ITSASONDO- LEGORRETA:
Trena ez duten herrietako zerbitzua indartzea izan da helburua; honela, aste egunetan
Lazkaotik Beasain eta Ordiziara joanetorriak egiteko 30-31 zerbitzu izango dira.
Itsasondok eta Legorretak 10 zerbitzu izango dituzte, gaur egun baino 6 gehiago.

ZEGAMA- SEGURA- IHURRE (OLABERRIA)- BEASAIN- ORDIZIA- ZALDIBIA:
Linea honetan zerbitzu gehiago jarriko dira, egunero 25 zerbitzu norabide bakoitzean.
Gainera, lehen ez bezala, zerbitzu guztiak pasatuko dira Zegama, Segura eta Zaldibiatik.
Erabiltzaile guztientzat bidaia laburragoa izango da, ez delako Idiazabalen sartuko.
Idiazabalgoei Idiazabal- Beasain linearen bidez emango zaie zerbitzua.
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LAZKAO- ORDIZIA- BEASAIN- ORMAIZTEGI- EZKIO-ITSASO- ZUMARRAGA
(OSPITALEA ETA HERRIA).
15 zerbitzu norabide bakoitzean, 7:00ak eta 23:00ak artean. Era horretan, goizean goiz
ospitalean egon behar dutenen eta gaixoei afaria eman ostean atera behar dutenen
eskaerari erantzun die Aldundiak, eta baita langileei ere.

ZUMARRAGA (OSPITALEA ETA HERRIA)- LEGAZPIA:
Linea hau Deba Goienetik datozen zerbitzuekin uztartu nahi du Aldundiak, eraginkorragoa
izan dadin.

39
GABIRIA- ORMAIZTEGI- ITSASO- EZKIO- ZUMARRAGA:
Linea berria da, eta 7-8 zerbitzu izango dira norabide bakoitzean. Zerbitzu honek
Gabiriako eta Ezkio-Itsasoko herritarrei Renferen zerbitzuekin eta ospitaleko linearekin bat
egiteko aukera emango die.

GAINTZA- ORDIZIA:
Eskaripekoa. Egunean 9 zerbitzu Gaintzatik Ordiziara joateko eta 7 itzultzeko.Lehen beste
linea baten bidez eskaintzen zen zerbitzu hau, baina egunean norabide bakoitzean 3
zerbitzu baino ez zeuden.
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IDIAZABAL- BEASAIN- ORDIZIA- LAZKAO- OLABERRIA- BEASAIN:
Linea berria da. Idiazabaldik Beasain norabidean ibilbide osoa egiteko 16 zerbitzu daude
eta kontrako norabidean 12. Horrez gain, ibilbide zirkularra denez, zuzenean Idiazabal eta
Beasain artean beste 8 zerbitzu daude eta Beasaindik Idiazabalera 8. Lehen ZegamaZaldibia linean sartzen zen Idiazabal, eta orain zerbitzu zuzen hau jarri da Idiazabal eta
Beasain artean

ALTZAGA- ARAMA- ORDIZIA- (ITSASONDO):
14 zerbitzu norabide bakoitzean, eta horietatik lau iritsiko dira edo aterako dira
Itsasondoraino. Lehen beste linea batek eskaintzen zuen zerbitzu hau eta 3 baino ez
zeuden norabide bakoitzean.
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MUTILOA- ZERAIN- SEGURA.
Linea berria. Egunean 11 zerbitzu Mutiloatik Segurara eta 10 kontrako norabidean. Mutiloa
eta Zeraingo herritarrek eskatu zuten Segurarekin lotura eta lotura hori Zegama- SeguraIdiazabal- Ihurre (Olaberria)- Beasain- Ordizia- Zaldibia linearekin koordinatzea, batez ere
Beasainera eta Ordiziara joateko.

BESTE ESKUALDEEKIN LOTURAK:
Urola Garaitik Deba Goieneko eta Urolako lineak ere iritsiko dira, eta horien bidez, beste
eskualdeekin loturak egiteaz gain, Urola Garaiko herriak elkar lotuko dituzte

Autobus lineen inguruan egin diren proposamenen gaineko adostasun maila ere handia
da, baina adostasun maila jaitsi egiten da herri txikiei dagokien lineen kasuan ez dakit edo
ez du erantzunen kopurua kasu horietan oso altua delako.
Linea guztietan adostasun maila altuena daukana Lazkaotik Zumarragako ospitalera
doana da, kasu honetan ez dakit edo ez du erantzunen ehunekoa ere jaitsi egiten da.
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7. Orokorrean
7.1. Goierri
 Batxilergo eta Lanbide heziketako ikasleentzat Goierriko herri txikietan Batxilergoa
eta Lanbide Heziketa ez dago eta herri handienetara joaten dira. Ikasle horientzat
beraien ordutegira egokituta zerbitzua eskatzen dute.
 Herri txikietako Lehen Hezkuntzako autobus bakarra: lehen hezkuntzarako herri
txiki batzuetara eskola publikoko eta ikastolako autobusa heltzen da. Hezkuntza
sailarekin koordinatzea eskatzen da autobus bakarra izateko.
 Goierri-Bergara-Eibar autobus linearen bat jartzea, batez ere Goierri-Bergara,
Arrasateko unibertsitatean eta Eibarko unibertsitatean ikasten dutenei begira adibidez.
 Donostiako ospitalera joango den autobusa jartzea: kontsultetarako, langileen
ordutegien arabera, norbait ospitalean dagoenean egiten diren txandetarako...
 Donostiako unibertsitatera, ospitalera, Zuatzu-Errotaburura joateko Andoainen
trena eta autobusa konektatuta egotea.
 Goierriko lantokietan txandaka aritzen diren langileentzat autobus zerbitzua
jartzea: bereziki goizeko 6:00etan lanera sartzeko eta gaueko 22:00etan irteterakoan.
 Informazioa eta komunikazioari dagokionez, hobetzea:
- kartelak ulergarriagoak eta letra handiagorekin eta ongi babestuta ez apurtzeko
moduan
- udal ordutegiak aldatzen direnean, jakinaraztea
- mugikorretarako eta web orrialderako aplikazio berriak sortzea,
- etxeetara informazioa banatzea edo autobusetan eskura ematea biorrikoa,
- webguneetan informazioa eguneratuta jartzea eta erraz topatzeko eta ulertzeko
moduan,
- panel digitaletan oraindik atera gabe dauden autobusen informazioa ematea,
autobusa noiz datorren eta joanda dagoen esatea,
- webgune edo smartphonetarako aplikazio errazak sortzea ordutegiak bilatzeko,
- autobus zerbitzuaren informazioa emango duen telefono zenbaki bat martxan
jartzea,
- eta orokorrean kontzientziazio kanpainak egitea garraio publikoa erabiltzeko,
horrenbeste zerbitzu jarri ondoren jendeak erabiltzeko ohitura har dezan.
 Txartela egiteko aukerari buruzko informazioa zabaltzea, egiteko puntu gehiago
jartzea.
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7.2 Urola Garaia
Jaso ditugun proposamenetatik eskualde mailakoak ondorengo hauek izango lirateke:
 Hiriburuekin lotura zuzenak jartzea.
 Zumarragatik Eibarrera zuzenean joango den zerbitzua jartzea, Bergaran itxaron
beharrik gabe.
 Zumarraga- Zumaia linearen maiztasuna handitzea (orduro).
 Donostiako ospitalera joango den autobusa jartzea: kontsultetarako, langileen
ordutegien arabera, norbait ospitalean dagoenean egiten diren txandetarako...
 Donostiako unibertsitatera, ospitalera, Zuatzu- Errotaburura joateko Andoainen
trena eta autobusa konektatuta egotea.
 Informazioa eta komunikazioari dagokionez, hobetzea:
- kartelak ulergarriagoak eta letra handiagorekin eta ongi babestuta ez apurtzeko
moduan
- udal ordutegiak aldatzen direnean, jakinaraztea
- beste lineekiko loturen berri ematea geltokietan, loturak egin ahal izateko,
- etxeetara informazioa banatzea edo autobusetan eskura ematea biorrikoa,
- webguneetan informazioa eguneratuta jartzea eta erraz topatzeko eta ulertzeko
moduan,
- panel digitaletan oraindik atera gabe dauden autobusen informazioa ere ematea,
- webgune edo smartphonetarako aplikazio errazak sortzea ordutegiak bilatzeko,
- autobus zerbitzuaren informazioa emango duen telefono zenbaki bat martxan
jartzea,
- eta orokorrean kontzientziazio kanpainak egitea garraio publikoa erabiltzeko,
horrenbeste zerbitzu jarri ondoren jendeak erabiltzeko ohitura har dezan.
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8. Prozesuaren balorazioa
8.1. Partaideen balorazioa
Herrietan egin ditugun bileren amaieran bi elementu baloratu ditugu 1etik 10era: Bilera eta
proposamena

Aurreproiektua gehienak nahikotik (5 eta 6) aurrera baloratu dira eta gehienak 8 baloratu
dute. Hala ere, gehienek 8, 9 eta 10 baloratu dute. Beraz parte hartu dutenen artean
aurreproiektuaren gogobetetze maila altua izan da.

Bilera guztiak orokorrean oso ondo (8 eta 9) baloratu dira.
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10, 9 eta 8ren ehunekoak batzen baditugu: aurreproiektuaren inguruan %73,3a dira 8tik
10 bitartean baloratu dutenak eta bileraren inguruan % 85a.
Udalekin maila politiko eta teknikoan egindako bileretan gehienek ere 8rekin baloratu dute
aurreproiektua eta bilera, baina 9 eta 10ekin ere askok baloratu dute.
Zenbakiaren ondoren, kasu batzuetan zenbakiaren arrazoiak eman dituzte eta
aurreproiektuaren inguruan honako hauek jaso ditugu:
 Ez nuen hainbeste espero! Orain noiz hasiko da?
 Herri txikien beharrak ondo asetzen dira.
 Eskaintza bezain eskaera nahiko nuke orain.
 Iradokizunak sartu dira aurreproiektuan.
 Ordizia eta Beasainen autobus askoren pilaketa egon da agian?
 Goierriri begira onura nabarmenak ikusten dira, kanpora begira agian hankamotz.
 Beasainen auzoetakoa gelditzen da hankamotz.
 Nahi genuena iritsi da eta aurrera doa.
 Egon diren eskaerak erantzun dira.
 Lan ona egin da, garai bateko zerbitzuak berreskuratu dira eta hobetuko da
egoera.
 Sentsibilizazioak orain ikaragarria izan beharko du.
 Maiztasuna baloratu behar bada ondo, baina bestela batzuk sobran daudela
iruditzen zait.
 Ez litzateke ezer kendu behar, ondo dago, egin behar dena da jarritakoa bermatu,
eta jendeari ondo jakinarazi dagoen aukera eta txartelaren inguruko informazioa
eman.
 Asko hobetu da.
 Zehaztasun falta Aiako eskaerari dagokionean.
 Bultzada eman behar zaio.
 Lehen fasean egindako eskaerei erantzuten saiatu delako.
 Maiztasuna ondo. Ordutegiak ajustatzeko daude eta batxilergokoa konpontzea
garrantzitsua da.
 Ordutegi hauek ez dira gazteen beharretara egokitzen kotxearekin jarraitu beharko
dugu gora eta behera.
 Proposamen irekia da, gero praktikan ikusiko dugu nola gelditzen den.
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 Aurretik zegoena baino askoz hobeagoa da. Orain erabilpena ikusi beharko da.
 Izandakoaren ondoren hau izugarri ona da.
 Eskatutakoari entzun izana eskertzen da.
 Zerbitzu oso ona izango dugu, maiztasun gehiagorekin.
 Behar bereziak ditugunontzat egokitu beharko litzateke zerbitzua, ez etxea azpian
kotxea duenarentzat.
 Herritarren parte hartzea kontuan hartzeagatik.
 Donostiko bulegoetan Lazkaoko egoera ezagutu gabe proposamena ez
egiteagatik.
 Hemendik urte betera edo berriro errebisatu eta baloratu beharko litzateke.
 Hobetu daiteke.
 Ausarta eta berritzailea. Herri txikiak eta herritarrak ardatz dituena.
 Ez du funtzionatuko, herritarrok ez baitugu erantzungo.
 Gauza asko hartu dira kontuan. Maiztasuna hobetu da, gauekoa, jaietakoa...
 Diru asko gastatu behar bada eta beste zerbaiti kendu behar bazaio ez dakit…
 Kanpaina handia egin beharko da orain erabiltzeko.
 Kotxearekin zenbat diru gastatzen den erakutsi beharko litzateke.
 Institutuko gaia ez da argitu.
 Erabilerarik ez zaio emango.
 Idiazabalgo buelta kendu da, orain Udalaren etxeko lana: geltokiak eta ezinduen
beharrei kasu egitea.
 Kontuan hartu delako jendearen hitza.
 Gaur egun egiten dudana egiteko balio badit oso ondo.
 Orain ohiturak aldatu behar ditugu.
 Proposamen honek gazteei autonomia emango die.
 Abuztukoa eta larunbatetakoa ez daukat oso argi, beraz ikusi arte ez dut oso ondo
baloratzen.
 Autobusa erabiltzen dugunok denbora asko galtzen dugu, baina orain Goierriko
edozein herrirekin daukagu lotura.
 Ibilbide motzekoak hobetu dira. Ibilbide luzekoak pendiente gelditzen dira.
 Zumarragako ospitalerako lotura oso ondo oso sarri egongo dira autobusak.
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 Udazkenean komunikazio kanpaina potentea egin beharko da.
 Zumarragako ospitaletik jaisteko aukera berandura arte egotea oso ondo dago.
 Hiriburuetara baina zuzenean egon beharko litzateke eta baita Loiura ere.
 Markesinak garbi egon beharko lirateke.
Bileren inguruan berriz, beste arrazoi hauek
 Informazioa garbi egon da, gauzak ondo azaldu dira.
 Erantzunak zehatzak izan dira.
 Faltan bota ditut mapak lineak nondik nora doazen ikusteko… Materiala ez da oso
gertatuta ekarri.
 Lehen aldia da gai honen inguruan eztabaidatzeko aldatzeko aukeraz
eztabaidatzen dudana.
 Saiakera egin da eskaerei erantzuteko, agian dena den gehiago puntualizatu
behar da.
 Galdera erantzunen tartea euskaraz izan da eta komentario batzuetan galdu egin
gara.
 Eskertzekoa da herri guztietara etortzea aurkezpena egitera oso ondo dago eta
horrelako gehiago egin beharko lirateke.
 Pena da jendea ez etortzea, baina oso ondo etorri da eta eskertzen da.
 Ondo dago herritarron eskaerei erantzutea.
 Hobetu daiteke.
 Irizpide desberdinetako jendea egon gara.
 Ondo prestatua.
 Iritzia eman, kexatu edo eskatzeko espazio bat izateagatik.
 Gure eskaerei erantzun zaie.
 Interesgarria oso. Herritarren iritzia jasotzeagatik eta parte hartzea bultzatzeagatik,
gure proposamenak egiteko aukera emateagatik.
 Asistentzia txarra.
 Informazio asko.
 Azalpenak oso ondo. Pena jende gutxi izana, jende askorentzat baita hau
interesgarria.
 Jende gutxi etorri da. Bileraren planteamendua egokia da. Aurreko fasean zein
proposamen egin ziren eta horietatik zeintzuk onartu diren eta zeintzuk ez esatea
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oso egoki ikusi dugu. Sinesgarritasuna ematen dio eta parte hartuz gero kasu egin
dela ikusten da.
 Pena da hain jende gutxi etortzea. Jendea asko kexatzen da, baina gero gauzak
ez dira esan beharreko tokietan esaten.
 Guztiei etxeetara deitzearekin ere ahalegin handia egin duzuela ikusten da.
8.2. Parte hartzearen eta prozesuaren balorazio teknikoa
Guztira 388 pertsonek hartu dute parte Goierri eta Urola Garaian prozesuan. Herriz herri
egindako bileretan 219 pertsona egon dira eta udaletan egin direnak gehituta, 254
pertsona izan dira.
Asistentziari dagokionez, aipatu beharra dago ez direla oso jendetsuak izan, baina etorri
den jendearen parte hartzea emankorra izan dela eta giro lasaian joan direla.
Bileretan egin diren iradokizun berriak parte-hartzaileen artean eztabaidatutakoak,
osatutakoak eta kasu batzuetan aurreproiektuan unean bertan egokitzapenak egiteko balio
izan dute. Horretaz gain, bileretan hainbat zalantza eta aurreproiektuan proposatutakoak
azaltzeko eta informazioa emateko eta jasotzeko ere balio izan dute: mugi txartelaren
inguruan…
Bileretan bereziki garrantzitsua eta interesgarria izan da Gipuzkoako Foru Aldundiko
zuzendari eta teknikarien parte-hartzea eta Goierri mailan Goiekiko Iker Azurmendi
teknikariarena, guztiek eman dituzten azalpenak argigarriak izan direlako. Mila esker Unai,
Xabier, Aintzane eta Iker!
Generoaren ikuspegitik, herrietako bilera gehienetan emakume gehiago egon dira
gizonezkoak baino (%62) eta kasu guztietan egon diren emakumeak autobus zerbitzuaren
erabiltzaileak izan dira gainera.
Galdetegien bidez parte hartu dutenen inguruan, 254 pertsonak parte hartu denera.
Horietatik, aurreproiektuaren adostasun maila jasotzeko balio izan du eta egindako
ekarpenei dagokionez, bileretan esandakoak aipatu dira edo lehenengo fasean eskatu
zutena berriz ere eskatzeko aurreproiektuak zituen xehetasunak kontuan hartu gabe.
Horregatik, uste dugu galdetegien bidea parte hartze prozesuari kopuruan ematen diola
balioa, baina bileren dinamika, nahiz eta asistentzia mugatua izan egokiagoa dela
iruditzen zaigu autobus zerbitzuaren proiektu egokitua egiterako orduan.

