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¿QUÉ ES GAZTETALK PMUS?
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ZER DA GAZTETALK PMUS? 

GazteTalk topaketak

LGazte Talk topaketen jatorria GAZTETALK BILBAO 

EUROPA proiektuan dago, Europar Batasuneko Erasmus + 

Acción 3 programak eta Bilboko Udalak batera finantzatuta.

Proiektuak Europako Batzordearen Elkarrizketa Egituratua eta 

Europa 2020 Estrategia laguntzen ditu eta udalak gazteen 

inguruan dauzkan politiken ekintza zehatzak eta etorkizuneko 

desafioak Europako testuingurura eraman nahi ditu.

Parte-hartzeko prozesua

Hiri Mugikortasun Jasangarriaren Plana (PMUS) garatzeko 

aurreikusi diren ekintzen artean daude herritarrek eta interes-

talde espezifikoagoek parte hartzeko jardunaldiak.

Ildo horretatik, azaroaren 16an Bilborocken egin zen 

Gaztetalk PMUS Mintegia, urian egiten diren joan-etorriak eta 

horiek jasangarriago egiteko moduaz gazteekin eztabaidatzeko.
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HMJPren DIAGNOSI-FASEA

JARDUNALDIAREN 

Idoia Uriarte, Gazteria eta Kirol 

Saileko zuzendaria.

DENON ARTEKO AZTERKETA

Lan talde bakoitzak bere lana 

azalduko die gainerako parte-

hartzaileei.

LANTALDEAK

Taldean jardungo dute 4 gairen inguruan.

Talde bakoitza 6 pertsonak eta dinamizatzaile batek 

osatuko dute.

GARRAIO PUBLIKOA ETA IBILGAILU PRIBATUA

BIZIKLETA BIDEZKO MUGIKORTASUNA, 

ZAMALANAK ETA SENTSIBILIZAZIOA

BIDE-SEGURTASUNA ETA INGURUMENA

OINEZKOEN MUGIKORTASUNA ETA 

APARKAMENDUA

JARDUNALDIAREN EGITURA

JARDUNALDIA AMAIERA

Alfonso Gil, Mugikortasun,

Jasangarritasun eta Garrioen

Saileko zinegotzia.

JARDUNALDIA KOKATZEA

Alfonso Gil, Mugikortasun, 

Jasangarritasun eta Garrioen 

Saileko zinegotzia.
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ONDORIOAK DENEN AURREAN AURKEZTEA: 

GARRAIO PUBLIKOA ETA IBILGAILU PRIBATUA
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ONDORIOAK DENEN AURREAN AURKEZTEA: 
GARRAIO PUBLIKOA ETA IBILGAILU PRIBATUA

GARRAIO PUBLIKOA

Garraio publikoari dagokionez, gazteei amets egiteko eskatu zaie, eta, horri lotuta, garraio publikoa merkeagoa edo doakoa izateaz hitz 

egin dute. Irisgarritasunaren garrantzia ere azpimarratu dute, dibertsitate funtzionala duten pertsonei dagokienean, batez ere. Inork ez 

dezala zailtasunik izan garraio publikoa erabiltzeko, ezta bere zerbitzuez informatuta egoteko ere. Halaber, gazteek garraiobide publiko 

guztientzako informazio-app integral bat eskatu dute, prezioak, ibilgailu-aldaketak… adieraziko dituena.

Horrez gain, garraio publikoa azkarragoa izatea nahi dute. Aldiz, herritarrek erabilera-arauak gehiago errespetatu behar dituzte. Azkenik, 

ideia gisa, bi aukera proposatu dituzte: batetik, joan-etorriak atsegingarriagoak izan daitezen, garraiobide publikoek aisialdirako 

elementuak izatea; bestetik, eserlekuak jendeak sozializatzeko aukera izateko moduan antolatzea.

Azken batean, garraio publiko erakargarriagoa, erosoagoa, irisgarriagoa, ekologikoagoa… nahi dute, modu libre eta errazean mugitu ahal izan 

gaitezen. 
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IBILGAILU PRIBATUA

2030ean ibilgailu pribatu guztiak ekologikoak, elektrikoak, CO2 isuririk igortzen ez dutenak eta adimendunak (giza faktoreak 

gidatzerakoan eragin ditzakeen arriskuak ekiditeko) izatea amestu dute. Gainera, etorkizunera begira, auto pribatua beti bi edo hiru 

pertsonaren artean partekatuko dela diote, mugatuta edo debekatuta egongo baita pertsona bakarrak erabiltzea. Aparkamenduari 

dagokionez, etorkizuneko autoak txikiagoak izatea espero dute, edo zati tolesgarriekin. Era berean, ezinbestekotzat jotzen da hiritik 

kanpo disuasio-aparkalekuak sortzea, garraio publikoarekin konektatuta egongo direnak. Amaitzeko, ideia bat proposatu dute: turistei, 

hirian igaroko dituzten egunen arabera, garraio publikoa erabiltzeko bidaia-txartel bat ematea.
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ONDORIOAK DENEN AURREAN AURKEZTEA: 

BIZIKLETA BIDEZKO MUGIKORTASUNA, 
ZAMALANAK ETA SENTSIBILIZAZIOA

GAZTETALK. Mintegia PMUS. Bilborock. 2016 Azaroa 9



M
O

V
IL

ID
A

D
 C

IC
LI

ST
A

,A
RG

A
 Y

 D
ES

C
A

RG
A

 Y
 S

EN
SI

BI
LI

ZA
C

IÓ
N

ONDORIOAK DENEN AURREAN AURKEZTEA: 
BIZIKLETA BIDEZKO MUGIKORTASUNA, ZAMALANAK ETA 
SENTSIBILIZAZIOA

BIZIKLETA BIDEZKO MUGIKORTASUNA

2030ean kotxerik gabe eta bizikletekin nahi dute Bilbo. Asko erabiltzen da bizikletak alokatzeko udal zerbitzua, Bilboko eta gertuko 

udalerrietako bizikletak erabiltzeko balio duen Barik txartela  dago. Horrez gain, hirira sartzea erraztuko duen bidegorri-sare bat 

ere ikusten dute; gaur egungoarekin, udalerri batzuetatik ezin da. Garraio publikoa bizikletak eramateko egokituta dago; urrutiago 

bizi den jendeak jaitsi ondoren erabili, eta, gero, lan egiten duten lekuaren ondoan uzten ditu. Bizikleta elektrikoaren erabilera 

zabalduta egongo da, eta euria ari duenean ere busti gabe erabili ahal izateko elementuak egongo dira.

ZAMALANAK

Gaur egun herritarrek ez dute ezagutzen zamalanen araudia, baina etorkizunean informazioa oso argia izango da, eta seinaleek 

gune horiek oker erabiltzea galaraziko dute. Banaketak ezin hobeto adostuta egongo dira, zirkulazioan arazorik ez sortzeko eta 

inguruan bizi den jendearen atsedenari kalterik ez egiteko. Itsasadarra banaketarako kanala izango da (Amsterdamen bezala), eta 

salgaiak beste garraiobide jasangarriagoetan eramango dira saltokietaraino: monorraila, ibilgailu elektrikoak edo hidrogenoa 

darabilten ibilgailuak, merkantzien garraiorako lur azpiko sareak…
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SENTSIBILIZAZIOA

2030ean adin guztietako pertsonak hezten dira, nagusienetatik gazteenetara. Bide-segurtasunari buruzko eskolak egiten dira 

haurrekin, bizikletarekin edo beste ibilgailu batzuekin zirkulatzeko arauak ikas ditzaten. Informazioari dagokionez, mundu guztiak 

ezagutzen ditu garraiobide bakoitza erabiltzeak ingurumenean eta ekonomian dituen kostuak. Informazioa emateko erabiltzen 

diren mezuek zirrara eragiten dute, eta teknologia berrien bidez zabaltzen dira. Herritar guztiek dute eskura, denbora errealean, 

airearen kalitateari eta trafikoak arlo horretan duen eraginari buruzko informazioa. Azkenik, herritarrak garraio publikoan mugi 

daitezen, zozketak egin, eta sariak banatzen dira (beherapenak ikuskizunetan, museoetan…).
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BIDE-SEGURTASUNA ETA INGURUMENA

ONDORIOAK DENEN AURREAN AURKEZTEA:
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ONDORIOAK DENEN AURREAN AURKEZTEA: 
BIDE-SEGURTASUNA ETA INGURUMENA

BIDE-SEGURTASUNA

2030erako umeek eskolara joateko arriskurik ez duten hiria irudikatu dugu. Bidegorriak ondo mugatuta eta behar bezala 

argiztatuta daude. Bilbon lasai ibili ahal izateko oinezkoentzako gune asko daude, hiria hobeto argiztatuta dago eta seinaleek ez 

dute akatsik. Ez dago istripu ugariko tarterik hiriko komunikazio-bideetan. Zirkulazioan bizikletak lehentasuna dauka kotxearen 

aurrean, baina ezin du abiadura jakin bat gainditu, oinezkoei kalterik ez egiteko. Nahitaezkoa da kaskoa erabiltzea. Ibilgailuak ez 

dira  espaloiaren ondoan aparkatzen, eta auto guztiek orduko 30 kilometroko abiaduran zirkulatzen dute; ondorioz, ibilgailuek 

oinezko gutxiago harrapatzen dituzte. Zirkulazioa lasaia da, eta ez estresagarria.

INGURUMENA

Talde honentzat, lehentasuna duen gaia da ingurumenarena. Berde koloreko Bilborekin amets egiten dute, hiriaren erdigunean 

dauden mota horretako guneei esker. 2030ean, gauza jakina da zirkulazioak herritarren osasunean eragiten duen kaltea, eta, 

horregatik, garraio publikoa erabiltzen da, batez ere. Ibilgailu guztiek energia berriztagarriak darabiltzate, eta elkarri konektatuta 

daude; horrek indarra kentzen dio ibilgailu pribatuaren erabilerari.
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ONDORIOAK DENEN AURREAN AURKEZTEA: 

OINEZKOEN MUGIKORTASUNA ETA APARKAMENDUA
GAZTETALK. Mintegia PMUS. Bilborock. 2016 Azaroa 14



ONDORIOAK DENEN AURREAN AURKEZTEA: 
OINEZKOEN MUGIKORTASUNA ETA APARKAMENDUA

OINEZKOEN MUGIKORTASUNA

Mugikortasun bertikalari (igogailuak, arrapalak…) dagokionez, Bilbo askoz hobeto dago 2030ean; modu horretan, aldirietako 

auzoak hobeto konektatuta daude, eta dibertsitate funtzionala duten pertsonak edo haur-kotxea edo erosketa-orga daramatenak 

erosoago mugitzen dira. Hirian semaforo adimendunak daude, oinezkoak gertu daudenean aktibatzen direnak. Kontzientziazio 

handia dago semaforoak gorri daudenean ez gurutzatzeko, eta horrek ezbehar-kopurua murriztu du. Espaloietan ez dabil 

bizikletarik; errepidetik zirkulatzen dute, era seguruan. 

APARKAMENDUA

Hiriaren kanpoaldean disuasio-aparkalekuak daude, garraiobide publikoekin konektatuta. Kalean gutxitu egin dira aparkatzeko 

lekuak, eta espazio horiek oinezkoen mugikortasunerako edo bizikleta bidezko mugikortasunerako erabiltzen dira. Auto pribatuak 

lur azpiko aparkalekuetan edo zabaltzetan daude. TAOri dagokionez, leku libreak non dauden adierazten duten sistemak daude, 

eta kontsumitzen denarengatik soilik ordaintzeko aurreordainketa-txartel bat ezarri dute. Bukatzeko, parte-hartzaileek uste dute 

2030ean kutsadurarik eragiten ez duten ibilgailuen aparkamenduak lehentasuna izango duela kutsadura eragiten dutenekin 

alderatuz.
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