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Ciudades para caminar y ciclar en tiempos de pandemia

HitzAuRReA

2019. urtearen amaieran hasi eta mundu osoan azkar asko zabaldu 
zen pandemia koronarioak nabarmen aldatu digu eguneroko bizimo-
dua. Egoera harrigarri eta mingarria dugu, eta oraindik ez dakigu nola 
eragingo dion gure etorkizunari. Infekzioa hiri-ingurune batean azaldu 
zen estreina, eta azkar hedatu zen handik; izan ere, mundu globalizatu 
batean bizi gara, eta gelditu gabe dabiltza, hara eta hona, salgaiak, 
pertsonak eta baita beste fluxu batzuk ere (hala nola, energia, kapitala, 
jakintza, informazioa, datuak…). Alabaina, orain dugun egoera kritiko-
ak erakutsi digu globalizazioak ez zuela, eta ez duela, dakarzkigun me-
hatxuen pareko babes tresnarik.

2020ko martxoaren erdialdean, jenderik gehiena etxean itxita ginen, 
eta erabat aldatu zen, ordu arte genuen bizimodua ez eze, baita per-
tsonen eta merkantzien mugimendua ere.  Lehengo jarduerara itzultzen 
hasi ginean, berriz, bistan geratu ziren, besteak beste, bizi garen tokiek 
zer oztopo dituzten oinez edo bizikletaz seguru ibili ahal izateko, eta 
agerian geratu ziren gaurko giza habitat nagusiek (hiriek) irisgarritasun 
aldetik eta lurralde sakabanatze, funtzionalitate eta hirigintza aldetik 
dituzten arazoak ere. Motordun ibilgailuetan mugitzeko pentsatu eta 
eraikitako hiriak genituen, lehentasuna ibilgailu pribatuak zuena.

Horrela, mota eta garrantzi askotako ekimenak sortzen hasi ziren kon-
tinente guztietako hiri askotan. Gakoetako bat gune publikoak, eta, ze-
hazkiago, hirietako bideak, birmoldatzea izan da; egokitu eta, hartara, 
pertsonen urruntze fisiko eta zirkulazio seguruaren beharrak bete ahal 
izateko. Garraio publikoa ere izan da arreta eta eztabaida gai. Bistara 
atera dira hark dituen mugak eta gabeziak, eta erregulatu beharreko 
beste gai batzuk ere aipatu dituzte: lan-ordutegiaren malgutasuna eta 
telelana, esate baterako. Gainera, zenbait erakunde eta gobernuk neu-
rri osagarri batzuk ere hartu dituzte; neurri ekonomikoak, adibidez (hor 
dira bizikletak erosteko, puntuan jartzeko edo konpontzeko laguntzak 
eta abar).
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Hala, Cristina Enea Fundazioak Zikloteka izeneko dokumentazio zen-
troa kudeatzen du; 2016. urtean sortu genuen ekimena, Gipuzkoako 
Foru Aldundiarekin batera. 2020ko hilabete hauetan, mundu osoko 
hirietan abian jarritako ekimenei buruzko informazioa biltzen aritu 
gara, eta biltegi espezifiko bat sortu dugu. Eta “Apunte koaderno” ho-
nen bidez, hiri asko eta askotan pertsonak oinez edo bizikletaz seguru 
ibiltzeko egin den ekimen mordo handi baten gaineko gogoeta batzuk 
biltzen lagundu nahi izan dugu. Lau pertsona aritu dira testuak idaz-
ten: Ana Montalban (Red de Ciudades que Caminan), Laura Vergara 
(ConBici, bizikletaren aldeko koordinatzailea), Silvia Casorrán (Red de 
Ciudades por la Bicicleta) eta Sonia Jichi (Andando, oinezkoen erakun-
deen estatuko koordinatzailea). Mosaiko moduko bat osatu dugula esan 
genezake: era askotako begiradak eta, aldi berean, bat egiten dutenak. 
Mugikortasun aktiboa esaten diogun horretako lau eremutan lan egiten 
dute lau emakume horiek; eta desberdinak dira, halaber, haiek aritzen 
diren erakundeen erantzukizunak eta eskumenak ere. Toki entitateen 
sareetan aritzen dira batzuk, eta hirietan oinez eta bizikletaz ibiltzea 
sustatu eta bultzatzeko talde sozialetan beste batzuk.

Lehen esandako hiri horietan gertatutakoaren hausnarketa eta “bilketa” 
honetan, arrakasta izan duten kasuak eta haietan izan diren zailtasunak 
eta erresistentziak identifikatu ditugu; baina, horrezaz gainera, hiriak 
moldatzeko neurri horiek utz dezaketen arrasto ona, estrategikoago eta 
egiturazkoagoa ere erakutsi nahi dugu, hiri gizatiarragoak, seguruagoak, 
motorrik gabekoak eta, beraz, gasgabetuak izateko. Geroz eta presa 
eta premia handiagoa duen klima-egokitzapenarekin ere konpromiso 
handiagoa duten hiriak.

Esan bezala, pertsonen eta salgaien mugikortasuna da orain nagusi 
den produkzio eta kontsumo ereduaren giltzarria. Oso motorizatua eta 
petrolioaren mende den hiri-mugikortasuna. Pertsonen zerbitzura ja-
rriko badira, aldaketa handiak egin behar dituzte hiriek; eta oinez eta 
bizikletaz seguru ibili ahal izatea da lortu nahi dugun autonomia eta 
askatasun horren funtsezko faktoreetako bat. Mugikortasunak, lurralde 
eta hiri ereduek, zerikusi eta zeregin handia dute klima aldaketari au-
rre egiteko. Bai udalaz gaindiko erakundeek bai udal erakundeek gune 

https://www.cristinaenea.eus/zikloteka/eu/hasiera
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Manu González Baragaña

Iraunkortasunaren eta Klimaren Behatokiaren zuzendari teknikoa

publikoak eta mugikortasun seguruak pertsonentzat zituzten arazoei 
aurre egin behar izan diete, eta erantzunak oso intentsitate eta eran-
tzukizun askotakoak izan dira. Eta, jakina denez, mugikortasun jasan-
garria, osasungarria eta segurua ez da bide-azpiegitura eta hiri-eredu 
kontua bakarrik; politika publiko guztiei eragiten dien kontua baizik.

Amaitzeko, gauza garrantzitsu bat, aurkezpenaren hasiera-hasieran 
izan behar zukeena: eskerrik asko egileei eta haiek lan egiten duten 
erakundeei. “Apunte koaderno” honen bidez, habitat gizatiarragoetara 
igarotzeko nahitaez egin beharreko talde-lanari buruzko hausnarketa 
egiten lagundu nahi dugu. 



Sílvia Casorrán Martos
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Sílvia Casorrán Martos (Bartzelona, 1979)

Red de Ciudades por la Bicicleta-ren koordinatzailea 

Ingurumen Zientzietan lizentziatua da Bartzelonako Unibertsitate Au-
tonomoan (2002), eta Utrechteko Unibertsitatean (Herbehereak) eta 
Guadalajarako Unibertsitatean (Mexiko) egin du bere ikasketen zati bat.

Mugikortasun jasangarriaren plangintza eta kudeaketa izan ditu ardatz 
ibilbide profesionalean: hamar urtez baino gehiagoz aholkulari gisa, 
eta, azken bost urteetan, Bartzelonako Metropolialdeko bizikleta po-
litiken arduradun gisa. 2015etik, Bizikletaren aldeko Hirien Sarea ko-
ordinatzen du, 130 administrazio publikok baino gehiagok osatutako 
estatu erakundea.

Gaur egun, mugikortasun aholkulari lanak egiten ditu Bartzelonako 
Sant Martí barrutian, eta Superilla del Poblenoun bizi da.

Hiri txirrindulari hau konbentziturik dago bizikletak hirietan eta metro-
polietan duen potentzialaz. 

Hiriak bizikletaz 
ibiltzeko egokitzea 

pandemiaren  
ostean
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Pandemia garaian oinez eta bizikletan ibiltzeko moduko hiriak

Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean | Sílvia Casorrán Martos |

1. Testuingurua

Koronabirusaren osasun krisiak egundoko aldaketak eragin ditu hiri eta 
metropolietako mugikortasunean; izan ere, zenbait astetan % 90 baino 
gehiago murriztu dira joan-etorriak pandemiaren aurreko egoerarekin 
alderatuta. Era berean, distantziamendu fisikorako irizpide berriak eza-
rri dira osasuna bermatzeko, eta horiek kontuan hartu beharreko pa-
radigma berria sortuko dute hurrengo hilabete eta urteetako mugikor-
tasunaren kudeaketan.

Egoera horren aurrean, administrazio publikoek ikusi dute beharrezkoa 
dela herritarren mugikortasuna segurtasunez bermatzea, bai garraio 
publikoan, bai banakako garraioan, batez ere mugikortasun aktiboa 
bultzatuz, konfinamendu garaiko sedentarismoa ohitura berri osasun-
garriago bihurtzeko.

Gaur egun, ez dakigu pandemiak zenbat iraungo duen; izan ere, txer-
to bat izan arte, eutsi egin beharko diogu seguruenik urruntze fisiko-
ari. Egoera horren aurrean, bizikleta eta tankera horretako banakako 
garraiobideak bultzatzeak ahalbidetzen du jarduerei ahalik eta modu 
ordenatu eta isolatuenean ekitea berriro.

Osasun krisitik leheneratzeko, krisi ekonomiko eta sozial handia izan-
go dugu bidelagun urte luzez; horrenbestez, berriro ere ezinbesteko 
zeregina izango dute garraio publikoak eta, bereziki, mugikortasun ak-
tiboak, horiek baitira guztiontzako garraiobiderik ekonomikoenak eta 
eskuragarrienak.

Ez dugu ahaztu behar, halaber, COVID-19ak bereziki arnas sistemari 
eragiten diola eta ondorio larriagoak sorrarazten dituela aire kutsatua-
goa duten lurraldeetan. Mundu zabaleko hainbat ikerketa zientifikok 
eta unibertsitatek berresten dute auzi hori (ikus erreferentziak). Beraz, 
kosta ahala kosta, saihestu beharrekoa da gure hirietan ibilgailu priba-
tu motordunaren lehenagoko erabilera mailetara bueltatzea.
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| Sílvia Casorrán Martos | Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean

Testuinguru horretan, hiriak eta gainerako lurraldeak aktiboki aritu 
gara lanean azken hilabeteetan, gure herritarren osasun, gizarte eta 
oinarriz ko hornikuntzako beharrak bermatzeko. Baina sektore batzuk 
susper tzen ari diren honetan, herritarren mugikortasuna ere erraztu 
behar da, eta, aldi berean, mugikortasun horrek ahalik eta seguruena 
izan behar du.

2019ko Bizikletaren azken Barometroko datuen arabera, Espainiako 
familien % 72k badu gutxienez bizikleta bat, eta 12 eta 79 urte bitar-
teko Espainiako biztanleen % 51k nolabaiteko maiztasunez erabiltzen 
du bizikleta. Bestalde, Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendaren Mi-
nisterioak argitaratzen duen Big Dataren arabera, 10  kilometro bai-
no laburragoak dira hiri eta metropolietako desplazamendu gehienak 
(% 80-90); hau da, bizikletaz egiteko modukoak. Beraz, bizikleta era-
biltzeak potentzial handia du gure hiri eta metropolietan.

Konfinamendu aldiari eta trafikoa murriztu izanari esker, nabarmen ho-
betu da gure hirietako ingurumena (aire garbia arnastea, txorien kantu 
hotsa entzutea edo haizearen soinua hautematea dira horren adibide). 
Ez da izan halakorik 1960ko hamarkadaz geroztik, autoak ugaritu zi-
renetik. 

Baina badirudi, jarduera berreskuratzearekin batera, kutsadura ere 
berragertzen ari dela, eta oso modu nabarian gainera. Antza denez, 
ez dugu nahikoa ikasi konfinamenduan, eta administrazioek ez dugu 
behar besteko sendotasunez jokatu herritarrek mugikortasun ohiturak 
alda ditzaten. Funtsezkoa da espazio publikoa konfiguratzea mugikor-
tasun jasangarri eta seguruari lehentasuna emateko, bai eta telelana-
ren eta ordutegi malgutzearen politikak sustatzea ere, joan-etorriak eta 
horien puntako orduak saihesteko.
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Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean | Sílvia Casorrán Martos |

2. Esperientziak eta arrakastarako gakoak

2020. urte honetan ikusi dugu mundu osoko hiriak animatu direla bi-
zikletaz eta oinez mugitzeko espazio berriak erraztera, mugikortasun 
aktiboa sustatzeko beste neurri batzuen artean. Horren adibide ditugu 
Bogota, New York, Paris, Budapest, Londres, Washington DC, Brusela, 
Calgary, Berlin, Boston, Milan, Mexiko Hiria, Viena, Bartzelona, Palma, 
Granada, Albacete, Terrassa, Santander, Sant Cugat del Vallès, Vallado-
lid, Logroño, Gijon, Granada, l’Hospitalet de Llobregat eta abar luze bat.

Jarraian, munduko eta Espainiako hainbat hiri eta lurraldetan bizikle-
taz mugitzeko harturiko neurriak zerrendatzen dira, eta, ondoren, la-
bur-labur deskribatzen, hainbat argazki gaineratuz esperientzia batzuk 
eta besteak irudikatzeko.

— Bidegorri sarearen hedapen taktikoa edo estrukturala 

— Mugikortasun aktiborako konexio esklusiboak sortzea

— Abiadura mugak murriztea

— Semaforoak koordinatzeko neurriak

— Bizikleta publikoen zerbitzuak indartzea

— Bizikletak saltzeko edo alokatzeko dirulaguntzak

— Erakundeek bizikleta indartzea, gomendatutako ibilgailu gisa
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| Sílvia Casorrán Martos | Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean

// Bidegorria Santanderren, Santanderko Udala //

// Bidegorri sarearen hedapen taktikoa edo estrukturala //

Hiri askok egin dute apustu hiribide nagusietan bizikletaz mugitzeko 
gune bereiziak sortzearen alde. Hasiera batean, kolore horia eta pieza 
bereizle mugikorrak aukeratu dira larrialdiko neurriak zirela adieraz-
teko, baina pixkanaka-pixkanaka onartu da aldaketa gehienak pande-
mia amaitu ondoren ere mantenduko direla. Horregatik, zenbait kasu-
tan, dagoeneko aukeratu dituzte egitura diseinuak bizikletentzako bide 
berriok egiteko.
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Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean | Sílvia Casorrán Martos |

// Bidegorria eraikitzen Catalunya hiribidean, l’Hospitalet de Llobregat //

// Bidegorria, Marqués de Santa Cruz de Oviedo, A. Piña – El Comercio //
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Pandemia garaian oinez eta bizikletan ibiltzeko moduko hiriak

| Sílvia Casorrán Martos | Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean

// Bidegorria Pau Claris kalean, Bartzelona //

// Autobus eta bizikleta erreia, Creu Coberta, Bartzelona //

// Bidegorria, Gran Vía, Bartzelona //



15  

Pandemia garaian oinez eta bizikletan ibiltzeko moduko hiriak

Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean | Sílvia Casorrán Martos |

// Eraztun berdea, Sant Cugat, Tot Sant Cugat //

// Eraztun berdea, Sant Cugat, Cugat Mèdia //
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| Sílvia Casorrán Martos | Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean

// Bidegorria, Creu de Muntaner, Sant Joan Despí //

// Bidegorria, Guardia Civil kalea, Logroño, Nuevecuatrouno //

// Bidegorria Baiona hiribidean, Iruñea, Noticias de Navarra //
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Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean | Sílvia Casorrán Martos |

// Bidegorria, Ronda Camprodon, Vic, el9nou.cat //
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| Sílvia Casorrán Martos | Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean

// Bidegorria, Paris //

// Bidegorria eta autobus erreia, Paris //
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Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean | Sílvia Casorrán Martos |

// Bizikletentzako eta oinezkoentzako konexio esklusiboak sortzea //

Hiri batzuek erabaki dute erabilera esklusiboko bizikleta konexioak 
sortzea edo oinezkoekin partekatzea, baina, oro har, deskonfinamen-
duaren lehen asteburuetara mugatu dira. Hala ere, iraunkorrak izango 
dira jarduera horietako batzuk.

// Av. Litoral, Bartzelona //

// Via Laietana, Bartzelona //
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| Sílvia Casorrán Martos | Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean

// Valentziako Erreginaren plaza, Valentziako Udala //

// Av. Rufo García Rendueles, Gijón, Ángel González //

Valentziaren kasuan, hirigintza taktikoko neurriekin egina da Erregi-
naren plazako oinezkoen eta bizikleten pasealekurako espazio berria, 
baina behin betikoa da espazioaren berreskurapena.
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Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean | Sílvia Casorrán Martos |

// Valentziako Erreginaren plaza, Valentziako Udala //

// Valentziako Erreginaren plaza, Valentziako Udala //
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| Sílvia Casorrán Martos | Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean

// Passeig Comte Egara zubia, Terrassa, Terrassako Udala //

// Abiadura mugak murriztea //

Hiriak galtzadak baketzearen alde ere ari dira lanean, mugikortasun 
aktibo eta jasangarriak azalera handiagoa izan dezan modu seguruan 
mugitzeko.

Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak aurreikusita daukanez, laster jarriko 
du indarrean hiri neurriei buruzko dekretua, zeinaren arabera gehienez 
30 km/h-ko abiaduran zirkulatu ahalko baita zirkulazioko errei bakarra 
duten kale guztietan. Neurri horrek «30 hirien» politika orokortzen la-
gunduko du, biziki beharrezkoa baita galtzadan bizikidetza hobea ber-
matzeko eta, istripuak izanez gero, bizirik irteteko aukera handiagoa 
bermatzeko.

Hiriak baketzea ezinbestekoa da bizikletak eta mugikortasun pertsona-
leko ibilgailuak galtzadetan barrena ibiltzera ausar daitezen; hori horre-
la, saihestu egingo da espaloietan barrena zirkulatzea eta oinez doazen 
pertsonei eragozpenak sortzea.



23  

Pandemia garaian oinez eta bizikletan ibiltzeko moduko hiriak

Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean | Sílvia Casorrán Martos |

// Bidegorria, Av. Juan Pablo II, Granada, Alfredo Aguilar – Ideal.es //

// Bidegorria, Av. Modesto Lafuente, Palentzia, M. Brágimo – El Norte de Castilla //



24  

Pandemia garaian oinez eta bizikletan ibiltzeko moduko hiriak

| Sílvia Casorrán Martos | Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean

// Caba, Blasco Ibáñez eta Virgen de las Maravillas kaleek bat egiten duten tokia, 

Albacete, Albaceteko Udala //

// Kaleak baketzeko seinalea, l’Hospitalet de Llobregat //
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Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean | Sílvia Casorrán Martos |

// Zirkulazio ordenantza berria, Albaceteko Udala //
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| Sílvia Casorrán Martos | Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean

// Semaforoak koordinatzeko neurriak //

Espainian pandemiak iraun duen bitartean semaforoak koordinatzeko 
ezarri diren neurri apurrak oinezkoen mugikortasuna bultzatzeko izan 
badira ere, Bruselan eta tankera horretako hirietan semaforoak egokitu 
egin dituzte bizikletaz ere errazago mugitzeko.

Semaforoak sinkronizatu dituzte 20 km/h-ko uhin berdea izan dezaten, 
eta horrek erraztu egiten du bizikletaz zein autobusez mugitzea. Beraz, 
mesede egiten dio mugikortasun jasangarriari oro har.
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Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean | Sílvia Casorrán Martos |

// Bizikleta publikoen zerbitzuak indartzea //

Madril, Bartzelona, Valentzia eta halako hiri handiek itxi egin zituzten 
bizikleta publikoen zerbitzuak konfinamendu garaian. Aldiz, Elxeko 
Udalak irekita mantentzea erabaki zuen, New Yorken, Parisen edo Hel-
sinkin egin zuten bezala. Apurka-apurka, berriro ireki zituzten zerbitzu 
guztiak, garbiketa neurriak indartuz, eta, batzuk, Bartzelonakoa kasu, 
areagotu egin dituzte, zerbitzu hobea eskaini ahal izateko, bizikleta pu-
blikoaren sistemara abonatu diren milaka pertsona berrien jasari aurre 
egite aldera..

elche desafía al coronavirus sobre 
dos ruedas
BiciElx mantiene el servicio de bicicletas que, por miedo a la pande-
mia, clausuraron grandes ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona

M. Alarcón | 17.04.2020 | 21:26
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// Bicipalmako geltokien desinfekzioa, Palmako Udala //
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// Bizikletak saltzeko edo alokatzeko dirulaguntzak //

Valentziako Erkidegoko Gobernuak 0,5 milioi euroko dirulaguntza deial-
dia argitaratu zuen ekainean bizikleta eta bizikleta elektrikoak erosten 
laguntzeko, ekainaren 22tik azaroaren 20ra bitartean. 250  €-ko la-
guntza eskainiko dute bizikleta elektrikoetarako (1.400 €-tik beherako-
ak), 75 € bizikleta mekanikoetarako (500 €-tik beherakoak) eta 150 € 
familia bizikletetarako (700 €-tik beherakoak). Era berean, 200 €-ko 
laguntzak ere jasotzen dituzte, elektrifikazio kitak erosteko (600 €-tik 
beherakoak). 

Madrilgo Erkidegoan, urriaren erdialdetik, 1.225 milioi euroko funtsak 
bideratuko dituzte 2020an erositako bizikleta elektrikoetarako. Diru-
laguntzek kostuaren % 50 estaliko dute, 600 euroko mugarekin, eta 
aurreikusi dute 2.000 unitate baino gehiago erosten lagunduko dela. 

Bartzelonako metropolialdean, 2014tik aurrera ematen dira bizikleta 
elektrikoa erosteko 250 euroko laguntzak. 2020. urtearen amaieran 
edo 2021. urtearen hasieran indarrean egongo da deialdi berria. Orain 
arte, 4.000 unitate erosten lagundu da.

Konfinamenduan zehar, kooperatibek eta bizikleta enpresek hainbat 
ekimen sortu zituzten, eta doan eskaini zituzten oinarrizko langileen-
tzako ibilgailuak. Horren adibide dira, konparazio batera, Bartzelonako 
Biciclot eta Valentziako Todo Bici.
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// Valentziako Todo Bicik doan utzi zizkien bizikletak oinarrizko langileei //

// Bartzelonako Biciclotek doan eman zizkien bizikletak osasun langileei, konfinamenduan 

bidaiatzeko aukera gehiago izan zezaten //
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Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean | Sílvia Casorrán Martos |

// Erakundeek bizikleta indartzea, gomendatutako ibilgailu gisa //

Konfinamenduaren hasieran, nolabaiteko nahasmendua izan zen bi-
zikleta joan-etorrietarako baimentzen ote zen ala ez; izan ere, polizia 
batzuek aisialdiarekin edo kirolarekin identifikatzen zuten, eta ez lane-
ra joateko ibilgailu gisa. Ildo horretan, oso egokia izan zen Osasun Mi-
nisterioak martxoaren 30ean emaniko informazio ofiziala, non gomen-
datzen baitzen mugikortasun aktiborako bitartekoak erabiltzea (oinez, 
bizikletaz), mugitu behar izanez gero..

Hezkuntza Ministerioak ere eskolara eta institutura bizikletaz joatea 
aholkatu zuen, baina praktikan, jolastokietan eta ikastetxeetako sar-
bideetan leku gehiago behar denez, askotan debekatuta dago eskola 
eremuaren barruan bizikletak eta patineteak aparkatzea, eta, beraz, ez 
da erraztasunik ematen bizikleta erabiltzeko.

Hainbat hirik bizikletaz mugitzea sustatzen duten kanpainen aldeko 
apustua egin dute, eta faktore hori lagungarria da bizikletak baimendu-
tako eta gomendatutako ibilgailu gisa duen irudia indartzeko.

// Osasun Ministerioaren Gomendioak, 2020/03/30ekoak, konfinamendua hasi eta 15 

egunera emanak //
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// Mugikortasun jasangarria sustatzeko kanpaina. Albaceteko Udala //

// Bartzelonako Udalaren kanpaina, mugikortasun jasangarria sustatzeko //
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// Bizikletaz mugitzeko sustatzeko kanpaina, nodo batzuen eta besteen arteko denborak 

erakutsiz. Terrassako Udala //
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// Mugikortasun aktiboa sustatzeko kanpaina. Iruñeko Udala //
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Hiriak bizikletaz ibiltzeko egokitzea pandemiaren ostean | Sílvia Casorrán Martos |

Deskribatutako neurri guztiez gainera, funtsezkoak izan ziren Osasun 
Ministerioak bizikleta garraiobide gisa gomendatzeko hasieran eman-
dako mezuak, herritarrei eta arduradun politikoei ulertarazteko bizikle-
ta erabiltzea positiboa dela eta erraztu egin behar dela.

Bizikletaren aldeko Hirien Sareak Bizikletaren erabilera bultzatzeko 
txoke plana argitaratu zuen apirilean, eta lehen aipatutako neurri asko 
jasotzen zituen. 

Bestalde, sare sozialak lagungarriak izan dira planetako alde guztieta-
tik bizikletaren erabilera sustatzeko iristen ziren esperientziak ikusa-
razteko, eta, bide batez, Espainiako hiriak animatu dituzte atzean gera 
ez daitezen bizikletaz mugitzearen aldeko apustuan.

Ikusten dugu, hain zuzen ere, hiri eta lurralde askok mugikortasun ak-
tiboa bultzatzearen aldeko apustua egin dutela, nahiz eta iraila iristean, 
eta horrekin batera, ibilgailu motordunak ugaritzearekin, uste baino 
zailagoa dirudien ibilgailu motordunon erabilera murriztea. Interes ge-
hiegi ote daude jokoan?
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3. Aurkitutako zailtasunak eta erresistentziak

Hiriak oinezkotzeko eta baketzeko prozesu guztietan, merkatari asko-
ren aurkako mugimenduak sortzen dira, hasiera batean prozesu horiek 
beren negozioetarako mugatzailetzat jotzen baitituzte. Horixe bera ger-
tatu zen Bartzelonan, Portaferrissa eta Portal de l’Ángel inguruetan 
1964an, eta horixe bera izan da pandemian egindako ekintza askoren 
kasua ere. Denborak aurrera egin ahala, ikusten dute establezimendue-
tan kontsumitzen duten pertsonak oinez iristen direla, ez autoz. Beraz, 
zenbat eta atseginagoa izan saltokien ingurua, orduan eta ibiltari ge-
hiago izango dituzte, eta, ondorioz, bezero eta negozio gehiago ere bai. 
Hasierako errezeloak baretu egiten dira zamaketa lanak berdin egin 
daitezkeela egiaztatzen dutenean (ziurrenik errazago ere egin daitez-
ke), eta salmentak murriztu ez ezik areagotu ere egiten direla ikusten 
dutenean.

// Sant Cugateko merkatarien kanpaina, Anella Verde edo eraztun berdea deituriko 

eremuan espaloiak zabaltzearen eta bizikleta errei berriaren aurka //
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// Bartzelonako erdiguneko merkatariak, Via Laietanako zirkulazio mozketen aurka 

protestan //

Hala ere, gaineratu behar da gaur egun turismoak geldialdi ikaragarria 
izan duela. Beraz, orain arte turismotik soilik bizi izan diren hirietako 
sektore guztiak ikusten ari dira apenas dutela diru sarrerarik. Zenbait 
jardueraren ondotik merkatariek izan dituzten protestek (Bartzelonako 
erdigunean gertaturikoak, kasu) badirudi nahastu egiten dutela bizi du-
gun egoera delikatuaren jatorria. Dendako ateraino autoz iritsi ahal iza-
teak ez dizkiete areagotuko salmentak, bertako bezeroek ez baitute in-
teresik merkaturatzen dituzten produktuetan, ezta haien prezioetan ere.
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4.  Sendotzeko estrategiak. Kontuan hartu beharreko gaiak 
eta inplikatutako eragileak

Pandemiaren esparruan egindako jarduerak, askotan, administrazio 
publikoek aurrez planifikatutako ekintzak dira, baina bizkortu egin dira 
mugikortasun aktiboa errazteko eta pertsonen arteko distantzia fisikoa 
bermatzeko ageriko beharraren ondorioz.

Jarduera horietako asko behin-behinean hasi dira, nahiz eta jakinarazi 
duten haietako gehienak behin betiko bihurtuko direla, egin beharreko 
egokitzapenak egin ondoren.

Garrantzitsua da kaltetuta sentitzen diren sektore guztiei entzutea, 
haien kexek oinarririk baduten eta alderdiren bat egokitu daitekeen 
egiaztatzea, baina inoiz ez da ahaztu behar neurri horien azken hel-
burua: larrialdi sanitarioaren eta klimatikoaren aurrean, hiriek apustu 
garbia egin behar dutela mugikortasun jasangarri, osasungarri eta segu-
ruaren alde. Eta, horretarako, gero eta gehiago murriztu behar da ibil-
gailu motordunen erabilera indibiduala, eta, aldi berean, mugikor tasun 
aktiboa eta garraio kolektibo eta partekatua bultzatu. Horrela bakarrik 
lortuko dugu, lurralde eskala guztietan politika koherenteak eginez, 
planeta osoan bizi dugun autodestrukzio-egoera honi buelta ematea.

       @RedCiudadesBici
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Sonia Jichi Ribera
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Sonia Jichi Ribera (Valentzia, 1973)

ANDANDO, oinezkoen erakundeen estatuko koordinatzailea 

informatikoa da, hezkuntza teknologian espezializatua. Palman bizi da 
2006tik, senarrarekin eta hiru alabekin.

Ama izan ondoren, hezkuntzaren munduak interesa piztu zion, eta To-
nucciren filosofia aurkitu ondoren, erabaki zuen bere denbora librearen 
zati bat haurren eta oinezkoen eskubideen alde borrokatzeari ema-
tea. Probetxu handiz egin zuen Burgoseko Unibertsitateak “XXI. men-
deko hirien erronka”ri buruz emandako online ikastaroa.  

Gaur egun Balear Uharteetako Vianants en Lluita elkartearen bozera-
mailea eta fundatzaileetako bat da, eta urte parte bat darama ANDAN-
DO oinezkoen elkarteen koordinakundeko presidente izaten. 

Aurten, hizlari gisa aritu da Oinezko Hirien Sareak antolatutako Cadi-
zeko Kongresuan. 

mugikortasun 
berrirantz Hiriak 
bizikletaz ibiltzeko 

egokitzen
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1. ANDANDOren aurkezpena

90eko hamarkadan egin zituen lehen urratsak oinezkoen mugimen-
duak estatuan; orduan, tokian tokiko elkarteak elkarrekin kontaktatzen 
hasi ziren, eta hirietan oinezkoek jasaten zuten bazterketaren inguru-
ko kezkak partekatzen, baita oinez mugitzeko eta espazio publikoan 
egoteko eskubidea bezain oinarrizko gauza baten alde jarduteko be-
harra ere.

Hasieran, mugimendu hori hainbat esparrutako adituek sustatu zuten 
(geografoek, hirigileek, soziologoek eta ingeniariek), argi eta garbi antze-
man zutenak zein kalte egiten ari zitzaion egungo hiri eredua gizarteari.

Gaur egun, ANDANDO Espainiako oinezkoen ia hogei elkartek osa-
tzen dute. Horrez gain, laguntza ematen diote irisgarritasunarekin, 
haurrekin, hezkuntza munduarekin, ingurumenarekin, txirrindularien 
mugikor tasunarekin eta garraio publikoarekin lotutako beste entitate 
batzuek, besteak beste.
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ANDANDOn, geure lana da gure ahotsa estatu mailara helaraztea, eta 
botere publikoei presioa egitea, 80ko hamarkadaren amaieran Oinezko-
en Eskubideen Europako Gutunean aitortutako eskubideak defenda-
tzeko. Gutun horretan, azken finean, aitortzen da oinezkoak eskubidea 
duela espazio publikoaz gozatzeko, edozein direla ere bere ezaugarri 
fisiko edo psikikoak. Asmo adierazpen polit bat, baina gure herrialdean 
inoiz hezurmamitu ez dena. 

Oinezkoen mugimendua egoteak berak erakusten du gure hiriko eta 
hiri arteko espazioak ez datozela bat inondik ere irisgarritasun alorrean 
indarrean dagoen legediarekin, eta sistematikoki urratzen direla gure 
konstituzioan aitortutako aukera berdintasunarena bezalako oinarrizko 
eskubideak.

Mugikortasunaren alorrean dugun erreferentzietako bat da Francesco 
Tonucci psikopedagogoa, Haurren hiria haren liburu sonatuan irtenbi-
deak proposatzen baititu hirien degradaziorako, lan egiteko adinean 
daudenei pribilegioak ematen dizkien horretarako, hiria gobernatzeko 
filosofia berri bat sortuz, zeinean haurtzaroa izango den parametroa, 
hiri dibertso bat bermatzeko.

Horregatik gogorarazi behar diegu politikariei haien lana dela politikak 
interes orokorraren alde egikaritzea, eta indarrean dauden legeak be-
tetzea. 

Guk, oinezkoen mugimenduak, arazo bat azaleratzen dugu, gizarte 
osoarentzat transbertsala dena, alderdi ideologiak gorabehera. Dena 
den, klase politikoa baldintzatuagoa dago lobby ekonomikoen intere-
sengatik, eta horiek zenbait sektoreri ekartzen diote onura, gizarte zi-
bilaren beharren kalterako, nahiz eta horiek bete behar diren lehenik 
legearen arabera.
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2. Esperientziak

ANDANDOren bidez, oinezkoen elkarteek baliabideak, esperientziak, 
ekimenak eta estrategiak partekatzen ditugu, hedabideetan eta sare 
sozialetan presentzia handiagoa izateko eta gizarte osoari eta ordezkari 
politikoei gure mezua helarazteko.

Adibidez, konfinamenduan, Madrilgo A Pie elkarteak koordinakundeari 
proposamen bat bidali zion, segurtasun distantziak mantenduz oinezko-
en mugikortasuna motibatzeko hainbat neurrirekin. Proposamen horre-
tan hitz egiten zen trafikoa mugatzeaz, kaleak baretzeaz, oinezkoen-
tzako bideak zabaltzeaz beharrezkoa denean aparkalekuak hartuz, eta 
abar. Neurri horiek estatu mailan zabaldu ziren, eta bazkide batzuek 
prentsa oharrak bidali zituzten proposamen horien eske, ANDANDOren 
eskutik. 

Balearretan, 2017an Vianants en Lluita elkartea sortu genuen. Zenbait 
kritika jaso genituen arren elkartearen izenaren guda kutsuagatik, izen 
hori ematea erabaki genuen, indarra emateko; izan ere, jakin badaki-
gu oinezkoek protagonismo oso txikia dutela mugikortasun politiketan. 
Garai hauetan ere, mugikortasun jasangarriaz horrenbeste hitz egiten 
bada ere, oinezkoa oraindik hondarretako elementu bat da, nahiz eta 
jasangarritasunaren gakoa den. Balearretako elkarte horrek Palmako 
auzoetako eta irletako herrietako beste kolektibo eta plataforma batzuk 
hartzen ditu, lorpen txikiak erdiesten saiatzen direnak tokian tokiko ara-
zoak konponduz. Adibidez, Vianants Santanyí elkarteak lortu zuen es-
kola publikoan trafikoa ixtea ikastetxera sartzeko eta irteteko orduetan. 
Hori lortzeko, eskola alorrean ekimenak aktibatu zituen, eta, adibidez, 
gorputz hezkuntzako irakaslea tartean sartu zuten. Hark ikasleei eskatu 
zien etxetik bizikleta ekartzeko, eta ikasleen guraso elkarteak animatu 
zituen eskola inguru seguruagoak eskatzera. Eskolara bakarrik iristeaz 
ere hitz egin zitzaien, eta zirraraz hartu zuten ideia hori. Hiru eragile 
horiek mobilizatu ondoren, udalak ez zuen erantzutea beste aukerarik 
izan, berehala konturatu baitzen haurrez betetako kale bat ez zela bate-
ragarria eskolako atean sortzen zen auto kaosarekin. 
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Hori lortu aurretik, udalak botoidun semaforo bat jarri zuen segurta-
sunez gurutzatzeko, eta, azkenean, lortu zuten herriko kale guztiak 

“30eko gune” izendatzea.

Gaur egun, orain dela soilik 3 urte sortutako Balearretako elkarteak 
tokian tokiko dozena erdi plataforma ditu, hainbat hirigunetakoak, eta 
gizarte zibileko elkarte ugariren babesa ere bai.

Gure esperientziaren arabera, errazagoa da ekimenak herri txikietan 
sustatzea, ordezkari politikoek gehiago entzuten dituztelako beren hau-
tesleen eskariak. Dena den, Palma bezalako hiri handietan, beste es-
trategia bati jarraitu beharko zaio, batetik, hurbiltasun hori ez delako 
posible eta, bestetik, erronkek beste tamaina bat dutelako.

3. Zailtasunak

Garatzen ari den oinezkoen mugimenduak desabantaila handi bat du: 
90eko hamarkada baino lehenagotik existitzen den arren, oraindik ez 
dugu lortu behar adina presentzia hedabideetan. Ia ez da hitz egiten le-
geak oinezkoen mugikortasunaren alde idazteak duen garrantziaz, edo 
hiriak gure bizi kalitatea hobetzeko eraldatzeak duenaz. 

Gehien jaso izan dugun kritiketako bat da planteamendu utopikoa du-
gula, eta ez datorrela bat hirien errealitatearekin, autoentzat pentsa-
tutako azpiegiturak dituztenez hiriak oraindik ere askotan kotxearen 
mendean uzten gaituelako. Hori gertatzen da gure mezuan interpre-
tatuz gero pertsonek aldatu behar dituztela beren ohiturak; izan ere, 
askok ezinezkotzat jotzen dute gaur egun. Horregatik oso garrantzitsua 
da kontzientziazioa bideratzea hiria eraldatzera, bai haren azpiegiturari 
bai haren arautzeari eta arauak betetzearen kontrolari dagokienez.
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Gainera, autoaren industria bezalako sektore indartsuek 100 urte 
daramatzate autoaren publizitateaz bonbardaketan, eta norbanakoa-
ren alienazio oso arriskutsu bat sortzen. Estatuan, autoarena, energia 
enpresena, garraioarena eta digitalizazioarena bezalako sektoreetako 
ordezkariak bihurtu dira mugikortasunaren alorreko solaskide nagusiak, 
gizarte zibileko ordezkarien kalterako, eta azken horiek eskatzen dute 
funtsezko eskubideak errespetatzeko, Irisgarritasun Unibertsalaren Le-
gean garatutako aukera berdintasunaren eskubidea bezalakoak. 

Hori horrela, ANDANDO koordinakundeak esku hartu zuen, Oinezko 
Hirien Sarearekin batera, eta Mugikortasun Jasangarri, Garraio eta Hiri 
Agenda Ministerioaren idazkaritzarekin batera bilera bat egitera deitu 
ziguten. Ohartu ginen Mugikortasun Jasangarriaren lege berriaren zirri-
borroa ez zela oinarritzen mugikortasun aktiboa hobe tzean, ezta ga-
rraio publikoaren eraginkortasunean ere, hau da, mugikortasun jasan-
garriaren funtsezko zutabeetan.  Izan ere, argi eta garbi azaldu zuten 
deskarbonizazioa eta digitalizazioa  jarri zituztela erdigunean, larrialdi 
klimatikoaren aurka borrokatzeko eta Europako Itun Berdea betetzeko. 
Azken buruan, ikusiko dugu diru publikoa eta Europako laguntzak ibil-
gailu elektrikoak finantzatzera bideratuko direla, eta ezikusiarena egin-
go dutela mugikortasun aktiboarekin. 

Arreta mugikortasun elektrikoan bakarrik jartzeak badu arriskurik: as-
koz baliabide gehiago kontsumitzeaz gain, kutsatzen jarraitzen du, litio 
bateriekin eta galga sistemak eta pneumatikoek askatutako partikula 
toxikoekin. Gainera, horrek ere ez ditu konpontzen espazio publikoaren 
okupazio arazoak, abiadurarena, arrisku sentsazioarena, jendea harra-
patzearena eta bizitza sedentarioak ekarritako gaixotasunena. 
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4. Estrategiak

Politikak aldatzea eta irisgarritasunaren alorrean indarrean dagoen le-
gedia betetzea lortzeko, iritzi publikora iritsi behar dugu, hedabideen 
bitartez, salatzeko eta azaltzeko zergatik bete behar diren lege eta fun-
tsezko eskubide batzuk, eta horiek urratzeak zein ondorio dakartzan. 

DGTri ere presioa egin behar diogu, bere gain har dezan hirian eta 
hiri arteko errepideetan jasaten dugun bide indarkeriaren arazoaren 
inguruko sentsibilizazioa, eta hori islatuta gelditu dadin, adibidez, 
bere 2019ko urteko balantzean, zeionean, esaterako, “kolektibo zaur-
garri”ez hitz egiten duen, baina ez duen azaltzen zein ibilgailuk sor-
tzen duen arriskurik handiena.  Paradoxikoa da DGTren arabera moto-
rrak izatea kolektibo zaurgarrienaren parte; izan ere, erreparatuz gero 
ibilgailu horiek beraientzat eta besteentzat sortzen duten arriskuari, 
bereziki hiri inguruetan, hausnartu egin beharko genuke ez ote diren 
egiaz “arriskutsuenen” kolektibokoak. Ez da aipatzen ere ahaideren 
bat galdu izanagatik suntsitutako familia kopururik, ezta zauri larriak 
dituzten biktimen ondorioez, zeinak askotan kaleetatik kanporatuta 
gelditzen diren mugikortasun urriko kolektiboaren parte direlako, edo 
zenbait hilabete edo urteren buruan hiltzen diren zaurien eraginez.

Beste erronka bat da gure gizartean horren errotuta dagoen autoaren 
errelatua desegitea. Motordun ibilgailuen kalteak azaltzeko argudio 
ona da hirietako auto pilaketaz eta etxeko ekonomian dakarren gastuaz 
(%  13 garraiora bideratzen da), baina hitz egin behar da motordun 
ibilgailuaren erabilera neurrigabearen kanpokotasunek dakarten diru 
publikoaren gastu izugarriaz ere. 2012an egindako The True Cost of 
Cars ikerketaren arabera, Espainiako BPGaren % 2,6koa izan zen; hau 
da, herritar bakoitzeko 630 euroko gastua, autoa dutenak mantentzeko. 
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Hala ere, eraginkorrena da herritarrei azaltzea autorean mendean ez bi-
zitzeak zein abantaila dakartzan eta bizi kalitatea nola hobetzen duen, 
eta nola libratzen dituen gidariak ahaide askoren joan-etorrietatik.

Ohartu gara oinezkoen mugimendua aktibatzeko gure “bezero poten-
tzialak” hor daudela, zain. Beren eguneroko joan-etorrietan mugikor-
tasun arazoak eta espazio publikoaren erabilerakoak tokian-tokian eta 
premiaz konpondu behar zituztenak dira. Horietako asko etsita zeu-
den, pentsatzen zuten haien mugikortasun arazoak ez zuela nahikoa 
garrantzirik horretan inplikatzeko edo horregatik mobilizatzeko. 

Tokiko plataforma eta kolektiboak akuilatzeaz eta haiei laguntzeaz gain, 
egiaztatu dugu gure eskarietako asko bat datozela beste kolektibo ba-
tzuetakoekin. Ikasleen Guraso Elkarteen Federazioarekin batera (FAPA), 
eskatu du gu eskola inguruak baretzeko, inon ez dadin gainditu orduko 
20 kilometroko muga, eta eskolara sartzea eta bertatik irtetea modu se-
guru eta autonomoan egin ahal izan dadin. 2017an eskola inguruan 14 
urteko neska bat harrapatu zuten, eta jarraian sentsibilizazio kanpaina 
bat hasi genuen hiri inguruetan abiadurak dakarren arriskuaren ingu-
ruan. Pare bat radar eramangarri erosi genituen, eta zenbait neurketa 
egin genituen, gure “radar txosten”ean permisibitatea salatzeko eta ka-
leak baretzeko premia nabarmentzeko, baita kontrol gehiago jartzekoa 
eta motordun ibilgailua ez beste aukera batzuekin egindako joan-eto-
rriak sustatzekoa ere.
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2019an hasi genuen ¡Fuera de mi Camino! kanpaina (Kendu paretik!). 
Oso ondo funtzionatu zuen sare sozialetan, jendeari gonbita egin baike-
nion espaloietan aparkatuta zeuden ibilgailuen eta oinezkoentzako es-
pazioa okupatuta erakusten duten argazkiak bidaltzeko. Hortik album 
bat sortu genuen, Herriaren Defendatzaileari helarazi geniona, sala-
tzeko Irisgarritasunaren Legea sistematikoki urratzen zela, eta Admi-
nistrazioa zeinen permisiboa zen horrekin. Nahiz eta Herriaren Defen-
datzailea etsigarria izan zen, oihartzuna izan zuen hedabideetan, eta 
gure diskurtsoa jende gehiagorengana zabaltzeko aukera izan genuen.
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Tokiko mailan, Balearretako gure taldean, aurreko esperientzietan oi-
narrituta, ondorioztatu genuen ez duela zentzurik arduradun politiko-
ekin ateak itxitako bilerak egitea ez badago mugikortasun politikekiko 
kon frontazioaren oihartzunik, hedabideetan eta sare sozialetan eragina 
izango duenik. 

Oso garrantzitsua da ere adierazteko dugun modua. Mezu bakoitza 
errelatua da, ez dituena autoan bidaiatzen dutenak kriminalizatu behar, 
baizik eta bideratu behar dena mugikortasun politiken biktimetara, eta 
botere publikoei azalpenak eskatzera.

Bai ANDANDOn bai elkarte guztietan konturatu gara lobby baten mo-
duan jardun behar dugula, tokian tokiko plataformen babes sozialare-
kin eta hedabideetan presente egonez.

Garbi genuenez helburua hedabideetan presentzia izatea zela, erabaki 
genuen pentsatzea zein izan zitekeen gure “pertsonalitatea”. Gure dis-
kurtsoa landu genuen branding teknikak erabiliz, gure pertsonalitateari 
koherentzia eta indarra emateko. Berehalakoan izan genuen garbi AN-
DANDOk, elkartean parte hartzen duten mugikortasunaren alorreko adi-
tuen lanari esker, “jakintsu” nortasuna izan behar duela, eta ezagu tza 
horrekin proposamenak eta analisiak eskaini behar ditugula oinezkoen 
mugikortasunari laguntzeko. 

Dena den, Balearretan, gure nortasuna gertuago dago “heroi”etik. Gure 
mezuek ikusgarritasuna ematen diete egungo hiri mugikortasunaren 
ondorioei eta biktimei, esaterako, harrapatutakoei, bihotz-biriketako 
gaixotasunak dituztenei, obesitatea dutenei, adinekoen bakardade 
eta mendekotasun arazoa jasaten dutenei, adingabeak etxean egotea-
ri –indoor generation deritze– eta tokiko merkataritza itotzeari; baina 
Administrazioari ere eskatu behar zaio esku hartzeko, arauak urratzen 
dituzten “gaizkileak” ez daitezen nahieran ibili.  
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Hori guztia posible da, alderdietatik kanpo politika egitearen garran-
tziaz jabetzen diren gizarte zibileko pertsona eskuzabalen laguntzari 
esker. Oinezkoen ANDANDO koordinakundea bezalako elkarte multzo 
bat DGTren eta Mugikortasun Ministerioaren solaskide nagusietako bat 
bihurtu beharko litzateke, lobby ekonomiko baten interesak defendatu 
beharrean pertsonen eskubide oinarrizkoenak errespetatzea nahi dugu-
lako, eta interes orokorra zaintzen dugulako.

Hori dela eta, dei egiten dugu, oinezkoen mugimenduaren aldeko ba-
bes sozial eta administrazioen ausardia politiko eske Gaur egun, oi-
nezkoen aldeko politiketaranzko urratsa egin duten herri eta hirien adi-
bideak erakusten du, beste ezerk baino hobeto, onurak maila guztietan 
azaltzen direla.

       @AndandoCoordinadora

       @peatonesandando



Ana Montalbán
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Red de Ciudades que Caminan 

Arkitektoa, Hirigintzako masterra. Arkitekturaren eta hiri diseinuaren 
alorrean jarduten du profesionalki, eta hirigintza onaren kontzeptuak 
berreskuratzen saiatzen da, elkarbizitza hobea lortzeko arte gisa uler-
turik. 2018tik aurrera, Red de Ciudades que Caminan sareko idazkari 
teknikoa da. Sare hori irabazi asmorik gabeko erakunde bat da, berro-
geita hamar udalerrik baino gehiagok eta beste administrazio publiko 
batzuek osatua, zeinak konbentziturik ari baitira lanean, oinezkoak 
mugikortasunaren eta espazio publikoaren protagonista nagusi izan 
daitezen. 
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Iraultza eta bira gehiago. Horixe bera ekarri du COVID-19aren pande-
miak hiri askotara. Konfinamenduaren aurretik, hiriko agintariek baze-
kiten hiriak aldatzeko beharra ageri zela beren agenda gutxi-asko espli-
zituan, autoaren presentzia masiboak kale eta plazetan eragindako hiri 
estresa mugatze aldera. 

Automobilgintza industria 1950eko hamarkadan auto kopuru handiak 
fabrikatzen hasi zenetik, hiriek beren altxorrik preziatuena eskaini dio-
te ibilgailuari: espazio publikoa. 

Aurrerapenaren eta ongizatearen sinbolo bilakatu zen, publizitatean 
eta garraiobide gisa duen erakargarritasun ukaezinean oinarrituta, bai-
na baita helduentzako jostailu gisa planteatuta ere. Hori horrela, autoa 
bere beharrak ezartzen joan zen, harik eta gure egunotaraino iritsi zai-
gun balio ekosistema sortu arte. Auto jainkoa hiri inguruneetako prota-
gonista nagusi bilakatu zaigu.

Megapoliak, konurbazioak, metropoliak, hiriak, hiribilduak eta are 
herrixka txikiak benetako saldo motordun bilakatu dira, eta sorturiko 
ondorioen artean ageri dira estresa, zaratak, auto ilarak, kutsadura, 
bideetako indarkeria, segurtasunik ezaren sentsazioa eta espazio pu-
blikoaren inbasio deserosoak, espazio horren kontsumitzaile asekaitzak 
baitira. Espainiaren kasuan, gainera, automobilen fabrikatzaile indar-
tsua izatearen faktore gehigarria dugu, industria nazionala globaliza-
zioak pobreturik ageri bada ere. Horri, gainera, beste faktore astungarri 
bat erantsi behar zaio: gure lantegi guztiek atzerrian dituzte erabaki-
guneak, eta horrek automobilaren benetako borroka eragin du, milaka 
lanpostu dantzan direla.

Lehen errepaso horren ondoren, gatozen 2020ko martxoko egoerara. 
Hainbat hirik eraldaketa garrantzitsuak zeuzkaten aurreikusita beren 
agendetan; funtsean agertoki globalean gero eta indar handiagoz na-
gusi diren ingurumen eztabaidetatik eratorritako eraldaketak, alegia. 
Egun batetik bestera, planeta honetan lanean ari ginen pertsona guz-
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tiok ia autorik gabeko hiriekin topo egin genuen, aire garbiarekin eta 
kaleetan bake giro lasai eta bare askoarekin. 

Berriro aurkitu genituen gure bizitzak kale isil eta politetan zehar, su-
permerkatura edo botikara jaistean, eta lehen erreparatzen ez genion 
arkitekturari begiratzen hasi ginen. Ostertzera begiratuz, garbi-garbi 
ikusten genituen mendiak. Zerbait aldatzen ari zen hiria ikusteko gure 
moduan.

Gogoratu genuen txoriak gure kotxeen aurrekoak direla, ibaiek nolabai-
teko hotsa ateratzen dutela eta zuhaitzak ere harantz-honantz ibiltzen 
direla haizearekin, ahaztuta geneukan koreografia eder bat sortuz.

Sentsazio horiek shock global moduko bat sortu zuten. COVID-19ak 
biktimen balantze latza utzi zigun, baina baita gure ingurunearekin ha-
rreman duinagoa izateko aukera ere. Ohikoa zen etorkizunari buruzko 
kronika baikorrak irakurtzea eta entzutea, normaltasunera itzultzea as-
koz ere adimentsuagoa eta harmoniatsuagoa izango zelakoan.

Jakina denez, normaltasuna iritsi zen astiro-astiro, baina «berria» abi-
zenarekin. Eta hainbat prebentzioz, defentsaz eta jokabide berriek 
eragindako eginbeharrez bete zitzaigun bizitza. Gaur-gaurkoz, ez die-
gu amaierarik ikusten murrizketei, baina amesgaiztoa lehenbailehen 
amaituko delakoan gaude.

Denbora honetan, egiaztatu dugu hiri batzuek erabaki iragankorrak 
hartu dituztela, eta beste batzuek, berriz, soluzio estrukturalagoak 
dauzkatela planteatuta. Azken horien kasuan, zalantzarik gabe, bizkor-
tu egin dira gordeta prest zeuzkaten neurrien eta gertaeren bitartez. 
Erreferentzien premiaz jabetuta, Red de Ciudades que Caminan sareak 
Reconexión izeneko memoranduma argitaratu zuen, egoerari aurre egi-
teko gomendioekin.
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Agiri hartan jasotzen denez, «mugikortasun eta ekoizpen txikiagoa iza-
teak zera ekarri zuen, adierazle natural gehienak berreskuratzea, zei-
nak aldaturik baitzeuden automobilen eta erregai toxikoak behar zituz-
ten beste makina batzuen erabilera masiboak eraginda». Helburua zen 
«bizigarritasuna oro har hobetzea eta aurreikusgarriak ziren beharrezko 
distantziamendu neurriak hartzen laguntzea, harik normaltasuna guztiz 
berrezarri arte».

Lehenik eta behin, hasierako shock hura aprobetxatzea gomendatzen 
genuen, bai baikenekien ez zitzaiela ekiten mugikortasun plan batzue-
tan eta besteetan zehaztuta zeuden neurri askori, zer esango ote duten 
beldur. Autoak iruditeria indibidual eta kolektiboan harturiko tokia hain 
da indartsua, ezen nolabaiteko izua sortzen baitu haren hiri-pribile-
gioei eragiten dien guztiak. «Tokian tokiko agintariek aprobetxatu egin 
beharko lukete ohiturak aldatzeko jarrera hori, mugikortasunean fun-
tsezko aldaketak txertatzeko, naturarekin atseginagoa izan dadin mu-
gikortasun hori. Zehazki, ez da gomendagarria automobil pribatuaren 
gehiegizko erabilerarekin lotutako ohiturak berreskuratzea.»

Bigarren gomendioak zioen oinezkoak berreskuratu behar direla hiri mu-
gikortasunaren oinarri gisa. Ondorioz, oinezkoentzako espazio gehiago 
libratzera animatzen da, espaloiak zabalduz, kaleak edo plazak oinezko-
entzat jarriz, eta abar. Hiri askok hartu zituzten halako neurri taktikoak 
edo behin betikoak, batez ere deseskalatze faseko lehen asteetan.
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Era berean, hiri abiadura gehienez 30 km/h-ra mugatzeko gonbita egi-
ten zen; izan ere, bide indarkeria murrizteak ospitaleko estresa gutxi-
tzen ere lagundu behar du, giza bizitzarekin lotutako ondorio positibo 
nabarmenak ekartzeaz gainera. Hauxe zen memorandumak eginiko 
beste gomendio handi bat: gehienez 20 eta 10 km/h-ra partekatutako 
espazioak eta behar-beharrezko autoak bakarrik ibiltzea.

Motordun zirkulazioa baretzea zen hiriei gomendatu genien beste ildoe-
tako bat, Red de Ciudades que Caminan sarearen sorrera printzipioe-
tatik zuzenean eratorria. Ezinbestekoa da hiriko asfaltoaren gainean 
basati bihurturiko ibilgailuak baretzea eta etxekotzea, beti eta nonahi 
dabiltzala ere. Pandemia honen tankerako pizgarri global handi baten 
ondoren, ezinbestean gomendatu behar genuen «hiri osoan oinezko-
en pasabideak altxatzea, galtzadak estutzea, semaforoak kentzea, eta 
abar». Beharrezkotzat ikusten genuen hiri diseinua egokitzea, autoak 
«hirietako gonbidatu» bilakatzea eta oinezkoak lehenestea.
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Txostenak eginiko beste iradokizun bat zen bestelako hiri mugikorta-
sun bat probatzea, aldaketen aldeko iritzi egoera orokorra aprobetxatuz: 
«Hala, hobekuntza nabarmenak lortuko genituzke hiri ingurumenerako, 
haurren mugikortasunerako, kalea soziabilitate leku gisa erabiltzeko, 
bide indarkeria apaltzeko eta irisgarritasun unibertsala lortzeko, gure 
kale asko zorretan baitaude».

Haurrak ere kapitulu garrantzitsua ziren memorandumean, jolastea 
ezinbestekoa baita adin tarte horretarako, eta hirietako kaleak oraindik 
ez daude egoera onean horri laguntzeko. Gure hiriak berriro konkista-
tzen laguntzeko, interesgarria litzateke autorik gabeko kaleak, parkeak, 
lorategiak edo aisialdirako lekuak izatea, albo batera utzita haurrak 
giltzapetuta edukitzeko haur parke hesituak. Horretarako, autorik ga-
beko espazioak behar dira.

COVID-19aren osteko gudu informatibo nabarmenetako bat garraio pu-
blikoaren erabilerarekin egon da loturik. Komunikabide askok koronabi-
rusa autobusetan eta bagoietan kutsatzeko aukerari buruz eman zuten 
pertzepzio ahul eta azalekoak gain hartu zien erabat garraiobide horiez 
arduratzen diren agintariei. Informazio hark tratu bidegabea ematen 
zion garraio publikoari, nahiz eta datuek guztiz kontrakoa adierazten 
zuten: zaila da autobusean, trenean edo metroan kutsatzea. 

Horregatik, Reconexión memorandumak gomendatzen zuen garraiobi-
de publikoa indartzea, hirietako kotxe pilaketa masiboetara bueltatzea 
saihesteko: «Garraio publikoa funtsezko bitartekoa da klima aldaketa-
ren aurkako borrokan eta pertsonentzako espazio publikoa berresku-
ratzeko bidean. Gomendatzen da puntako orduetan lineak indartzea, 
zirkulatzeko errei esklusiboak gordetzea eta semaforoekin sinkroniza-
tzea. Ibilgailu partikularren zirkulazio murrizketa eraginkorrak oso la-
gungarriak izango lirateke garraio publikoa bultzatzeko, bizkortasuna 
ekarriko bailukete».

Kontzientziazio kanpainak eta eztabaida soziala ere laguntza garran-
tzitsua dira herritarrek positibotzat har dezaten hiriek autoxikotasunaz 
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libratzeko bilakaera hori. Eta, osatzeko, adostasun politiko osasun-
tsuarekin hartzen badira neurri horiek, ekuazioa gutxi-asko perfektua 
izango da, nahiz eta gehientsuenok jakin badakigun ia ezinezkoa dela 
erabateko adostasuna izatea; izan ere, gobernatzea ez da bazter guz-
tiekin ondo geratzea, gehiengoak babesten dituen planak gauzatzea 
baizik. Eta gehiengo horrek ez du zertan beti bat etorri egunkariek 
azpimarratzen dutenarekin.

Eta halaxe iritsiko gara pandemiaren osteko memorandum honen azken 
gomendiora: ausardia politikoa. Beti azpimarratu beharreko kontua da 
hori; izan ere, jakin badakigu mundu guztiak garbi duela zer egin behar 
den gure hiriak hobetzeko, baina ez dute egiten iritzi publikoaren bel-
dur direlako: «Batzuetan, politikaren balioa handitu behar dugu, helbu-
ru kolektiboak bultzatzeko gai den arma gisa. Alkateek eta zinegotziek 
lidergoari heldu behar diote aldaketa positiboak eragiteko. Sekula bai-
no beharrezkoagoa da». Esaldi horrexekin amaitzen ziren COVID-19a-
ren osteko gure gomendioak, eta huraxe izan zen orain-oraingoz gure 
webgunean bisitarik gehien izan duen posta.

Gaur egun, badaramatzagu dagoeneko hainbat hilabete «normaltasun 
berri» deituriko honetan, eta egin dezakegu errepaso bat, ez balan-
tze gisa bakarrik, baita hiri panoraman ageri zaizkigun aurrerapenen 
oharpen gisa ere. Esan beharrik ez dago: gure ezagutza mugatuaren 
arabera, kasu hauek guztiek edo gehien-gehienek pandemiaren aurre-
tik diseinatutako soluzioak erakusten dituzte, eta, ia kasu guztietan, 
ondo pentsaturiko urratsak dira, hiri bakoitzak egin nahi duen bidea 
definitzen dutenak.

Beharbada, Parisen izan da COVIDaren garaiko aldaketarik mediatiko-
ena. Zalantzarik gabe, lagungarria izan zen bi itzuliko hauteskunde 
deialdia, zeinaren bidez pandemia bete-betean erabaki baitzuten nork 
gidatuko duen hiria hurrengo urteetan. Herritarrek badute emaitzaren 
berri: Anne Hidalgo hautagaiak eskuratu zuen garaipen garbia, zeinak 
gertutasunaren aldeko kanpaina ikaragarria egin baitzuen. Sorbonako 
Unibertsitateko Carlos Moreno irakaslearen teorian oinarritutako ideia 
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bat da, hirigintza humanistaren formula klasikoak berreskuratzen di-
tuena: hala, «15 minutuko hiria» marka-slogana formulatu zuten. 

Eta hala sorturiko kontzeptuak hiriari beste begirada bat eskaintzen 
zion, egungo kultura mediatikoan indarra hartzeko gaitasuna zuena. 
Egunero behar duzun guztia etxetik 15 minutura eskaintzen dizun hi-
ria, oinez edo «garraiobide bigunekin» mugituz. Ideia hori hasia zen 
mamitzen Hidalgo alkatearen aurreko agintaldian ere: ahaleginak egin 
zituen apustu ausart eta global hori taxutzeko, arkitektura eta hiri fiso-
nomia liluragarria dituen hiri trinko batean.

Urte batzuk lehenago hasi zen ikuspegiak aldatzearen aldeko apus-
tu horren zehaztapena; hain zuzen ere, 2017an estrategia bat onartu 
zuten oinezkoen espazioen kopurua eta kalitatea handitzeko, eta, be-
reziki, lortu zuten Sena ibaiaren kai zaharretako oinezkoen ibilbideak 
berreskuratzea, ibai autobide moduko bihurtuta baitzeuden. Prozesu 
gogorra izan zen. Justiziak ere esku hartu zuen, eta, azkenean, Udala-
ren alde egin zuen. 

Berriki eginiko iragarpenek ez dute uzten zalantzarik alkatearen ausar-
diari buruz: aire zabaleko 60.000 aparkaleku kentzea proposatzen da, 
guztien % 72, helmugako trafikoa sustatuz (autoa uzteko leku jakin bat 
duena edo hiri zerbitzuak eskaintzeko zirkulatzen duena bakarrik sartu-
ko da). Gainera, kaleak bizikletaz ibiltzeko modukoak izango dira, bai 
bidegorriekin, bai bi bizikidetza espazioekin. Hiriaren erdigune bete-
betean dagoen Rivoli hiribide ikonikoa izan da aldaketaren erakusgarri, 
zeinak Louvre museoa, udaletxea, St. Jaques eta tankerako toki nabar-
menak ukitzen baititu. Autoz, zarataz, kez eta kutsaduraz betetako hiri 
hodi izatetik, oinez eta bizikletaz ibiltzeko edo garraio publikoz joateko 
gune bihurtu da. Helburu berari jarraituko diote Frantziako hiriburuko 
beste kale eta plaza handi askok ere.

Baina Ordu Laurdeneko Hiriak ez dio eragiten mugikortasunari bakarrik. 
Espazio eta zerbitzu publikoek osatzen dute beste dimentsio bat: hain-
bat funtziotako lekuak, hala nola eskolak edo bulego publikoak, zeinak 



espazio komunitario edo gizarte jardueretarako eguneko zentro bihur 
baitaitezke. Gainera, espazioaren funtzio aniztasuna sustatu nahi dute. 
Alegia, ez izatea hiri bat bizitzeko, beste bat dibertitzeko, beste bat 
erosketak egiteko edo lan egiteko; baizik eta eraikin edo auzo berbe-
retan tartekatzea jarduera batzuk eta besteak; erakundeek merkatuan 
esku hartzea alokairuen prezioa apaltzeko, neurri multzo oso bat, zei-
naren bidez nabarmen lortuko baita autoestimua handitzea, pertsonak 
beren hiri lurraldearekin identifikatzea eta toki horretan gehiegizko kar-
garik gabe bizitzearekin harro sentitzea.

Paris 15 minutu, egitasmo horrek hauteskundeetan lortutako garaipe-
na eta hiri kultura berriari buruz ditugun irudiak geldituko ez den hiri 
joera baten buru izatera deiturik daude. Joera horrek modu global eta 
aurreratuan erantzuten die birmoldaketa egoki baten bidez hiri hobeak 
lortzeko asmoei. Parisko ereduaren alderdi garrantzitsuena kontzeptu 
globala da, holistikoa: haren estrategia ez dago bereziki ezer zeha-
tzetan zentraturik, osotasunean baizik. Ez dago obsesiorik ez garraio 
publikoarekin, ez bizikletarekin, ez klimarekin. Obsesioa bakarra da: 
hiria berea. Alegia, kontakizun bateratu bat eskaintzeko gai izango den 
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hiri eredua, azken batean kaleak jolasgarriak izan daitezen, airea oso 
arnasgarria izan dadin, zarata txikia izan dadin eta trafiko-istripuak, 
berriz, urriak eta ahalik eta arinenak izan daitezen. Eta errotik egin 
beharreko aldaketa orori bezalaxe, denbora eman behar zaio. Hasi dira 
dagoeneko emaitza batzuk sumatzen, noski, baina itxaron egin behar 
da, zer aldaketa ekarriko ote dituen ordu laurdeneko hiria eraikitzeko 
departamentu esklusibo bat sortu duen udal gobernu berriak.

Parisek oso kontzeptu mediatikoa eskaintzen digun bezalaxe, beste hiri 
batzuk neurri gutxi-asko partzialekin nabarmendu ziren, oinezkoei edo 
bizikletei leku gehiago eskainiz. Fenomeno hori Europan, Ipar Ame-
rikan eta Latinoamerikan hedatu zen, eta Mexiko Hiriak, Bogotak, San-
tiagok eta beste hainbat hirik bizikleta errei bikainak erakutsi zituzten, 
betiko bihurtuko ote ziren ala ez erabakitzeko polemikaren erdian.

New York izan zen eztabaida handiena piztu zuen hirietako bat: ikusi 
zuten hiriko etorbide distiratsuetako batzuk, lehen autoz gainezka ageri 
zirenak, garraio publikorako edo bizikletetarako gaitu zituztela. Baina 
hiri horretan garrantzi berezia hartu zuen autoxikazioaz gabetzeko joera 
globalak. Horren arrazoia, hiriko The New York Times egunkari nagu-
sian argitaratutako erreportaje zabal bat: «Autorik gabeko etorkizuna 
ikusi dut, eta zoragarria da». New Yorkeko uhartearen birsortze liluraga-
rri bat da, izugarri murriztuko bailitzateke auto pribatuen joan-etorria, 
etorbide batzuetan parke linealak gaituz, harreman sozialerako espazio 
zabalak, autobusentzako bide esklusiboak, bizikletak nonahi eta jende 
asko oinez; uharte horrek, gainera, itsas esentzia berreskuratuko luke, 
itsasertzeko autobide osoan autoentzako erreiak murriztu eta boulevard 
bihurtzeari esker. Vishaan Chakrabati arkitektoaren estudioaren sor-
kuntza, Farhad Manjoo zutabegileak egunkariko orrialdeetara eramana.

Egia esan, Manhattan autogabetzea bertako biztanle askoren asmo 
handia da, eta, Jane Jacobsen urratsei jarraituz, hasi dira autoei es-
pazioak kentzen, gogor borrokatuz salgaien garraioaren presio talde 
boteretsuen aurka. Chakrabatiren ikuspegia hasi da gauzatzen Times 
Squaren eta Broadwayko eremu zentral batzuetan. Hiria berreskuratu 



64  | Ana Montalbán | COVID-19a lagungarri izan da agendei berriro ekiteko

Pandemia garaian oinez eta bizikletan ibiltzeko moduko hiriak

nahi duen jende ilustratua, beste askorentzat hiri eredugarri bilakatzea 
nahi duena, bai bere herrialdean, bai mundu osoan.

Espainiara itzulita, hainbat hiritan nabaritu da COVID-19ak eragindako 
hiri pizgarriaren emaitza, nahiz eta gehienak deseskalatze eta normal-
tasun berriko prozesuekin bakarrik izan ziren. Une honetan, eraldake-
ten buru dira Valladolid (Ciudad Verde), Coruña (Coruña Camiña) eta 
Logroño (Calles Abiertas). Pandemia hasi zenean, Valentziak berresku-
ratu berriak zituen Udaletxe Plaza eta hiriguneko beste eremu garran-
tzitsu batzuk. Sevillak asmo handiko plan bat iragarri zuen: oinezkoen-
tzako guneak berreskuratzea eta bizikleta espaloiak pixkanaka kentzea. 
Bilbo izan zen 300.000 biztanletik gorako lehendabiziko hiria «Guztia 
30» eredua iragartzen. Palmak ere aurrerapen interesgarriak jakinarazi 
zituen oinezkoen bilbean... Hiri txiki eta ertainak, beste askok imitatu 
beharreko eredu bihurtzeko borondate irmoaren adibide.

Bidegabea litzateke aipamen berezi hau bukatzea pandemiaren ondo-
ren hiri aldaketarik egin ez zuen hiri bat aipatu gabe. Ez baitzuen behar. 
Izan ere, 20 urte daramatza bere burua berrasmatzen mugikortasun 
naturalerako erabilgarria eta erosoa izateko, espazio publikoak bizi-
tzarako, elkartrukerako eta elkarbizitzarako eszenatoki bihurtuz. Ponte-
vedra du izena. Txikia izanik, hiri erresiliente baten adibidea da beste 
guztientzat.
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Orain itxaron besterik ez dugu, egiaztatzeko ea gai izan ote garen une 
hau aprobetxatzeko, jakinik prest agertu zaizkigula hiriak, eta, aldi be-
rean, beste hiri iraultza baten beharrean ere badaudela. Ausardia poli-
tikoa eta herritarren bultzada izango da gakoa.

       @CiudadesCaminan

www.ciudadesquecaminan.org 

https://ciudadesquecaminan.org/


Laura Vergara Román



67  

Pandemia garaian oinez eta bizikletan ibiltzeko moduko hiriak

ConbiCin 
zaindu  
egiten 
dugu

Bizikleta gure aliatua da osasun krisian, krisi klimatikoaren 
irtenbidearen parte da, eta potentzial handia du krisi sozio-
ekonomikoan.

Laura Vergara Román (Zaragoza, 1986)

Laura Vergara Román (Zaragoza, 1986) gizarte hezitzailea da. Haren 
bizitza bielen erritmoan dabil, bizikleta gure mugikortasun ohituretan 
sartzeko helburuarekin. Espainiako iparraldearen eta Amerika hegoal-
dearen zati handi batetik ibili da, binaka, taldean eta bakarrik. Pe-
dalea eta Bielas Salvajes kolektiboetan aktibista da. Soziologia ikasi 
zuen, eta genero harremanetan espezializatu zen. Tarazona ederrean 
hazi zen, baratze artean, natura eta hiri inguruak behatzen ditu, eta 
bertako ohituretan murgiltzen da bizikletaren zelatik eta irakurriz. 
Gaur egun, ConBiciko koordinatzaile orokorra da. 
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Joan den martxoan, alarma egoera ezarri zen estatu osoan, koronabi-
rusaren pandemiari erantzuteko. Lehen orduetan, eta, are, baita lehen 
egun eta asteetan are, zalantza nagusitu zen gure gorputzetan. Za-
lantzek gorputzak blokeatu zizkiguten, bizikleta garraiobide moduan 
erabil genezakeen ere ez genekiela. Estatuko Abokatutzak laster esan 
zuen: «legegilearen asmoa da alarma egoeraren indarraldiak iraun bi-
tartean pertsonen joan-etorriak baimenduta dituzten jarduerak edozein 
kasutan “bakarka” egitea, oinez, korrika, bizikletaz edo beste edozein 
garraiobidez dela ere.»1

Ezin diot bizikletan pentsatzeari utzi. Ekarpenen bat egin al dezake kri-
si honetan? Aukera ematen du pertsonen arteko segurtasun distantzia 
uzteko, bideen gaitasuna areagotzen du pilaketak saihesteko, garraio 
publikoetan espazioa lagatzen die mugitzeko beste modurik ez duten 
kolektiboei, egoera fisikoa eta burukoa hobetzen du, giroko kutsadu-
ra eta hots kutsadura baxuak mantentzen laguntzen du, ezinbesteko 
produktuak zuzenean etxeetara helarazteko balio du, zoriontsu egiten 
nau... Akabo zalantzak. Bizikleta gure aliatua da osasun krisian, krisi 
klimatikoaren irtenbidearen parte da, eta potentzial handia du beste 
krisi sozial eta ekonomiko batzuetan. Mezu garbia da, pertsona eta 
administrazio batzuk entzuteko prest zituena. Irisi zen unea, azkenik, 
hitzak ekintza bihurtzeko, premiaz. Herria Garajeko, Trastelekuko eta 
Balkoiko Bizikleten2. Askapen Taldearen konplize egin da, kaleak hartu 
eta haien askatasuna berreskuratzeko. 

Halaber, Espainiako administrazio publikoak blokeatuta gelditu ziren, 
eta bizikleten inguruko politikak denbora luzeegiz geldiarazi zituzten. 
Adibide garbiena izan zen bizikleten zerbitzu publikoak ixtea. Pande-
miak jotako beste leku batzuetan egiten ari zirenaren aurka-aurkakoa: 
Wuhanen, Berlinen eta Bogotan bizikletaren erabilera sustatu zen. Ad-
ministrazio batzuek gomendio batzuk egin zituzten, lotsaz ia, edo esku 
hartze txikiak proposatu zituzten, eta mugikortasunari bideratutako neu-
rriak bizikletazko aisiara edo kirolera bideratutakoekin nahastu zituzten. 

1. 463/2020 Errege Lege-Dekretuaren, 465/2020 Errege Lege-Dekretuak aldatutakoaren, argipena.

2. Ziklogenesi leherkorra. Bizikleta kontakizun ilustratuak Eguraldiaren emakumea. 2018.
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Txirrindularien komunitateak oraindik ere asko du azaltzeko gure beha-
rren inguruan? Nondik hasi, baina? Nire aburuz, txirrindularitza kultura 
dibertso bat eraiki behar dugu, populazioaren zati handiena horrekin 
identifikatu ahal izateko modukoa. Aliantza politiko, tekniko eta sozia-
lak eraiki behar dira, ekintzei baliabide ekonomikoak emateko. Dena 
den, txirrindularitza kultura garatzeko eta aliantzen oinarriak eraiki-
tzeko konfiantza sistemak behar dira, su eztian kozinatzen den kon-
fiantza horrenak, apurka-apurka hartzen zaituen konfiantzarenak. Bi-
zikletaren ondoan oinez hasten zarenetik zure lagun kuttuna bihurtzen 
den arte bizikletaz ibiltzen ikasteko behar duzun konfiantza bezalakoa 
behar da. 

Agian motel goaz, baina urrunera heldu nahi dugu. Horregatik, bene-
tako egiturazko neurriak eta neurri eraldatzaileak izan beharko lirateke 
abiapuntua, iritzi publikora jauzi egin duten galderei erantzuten die-
tenak: nola dago banatuta espazio publikoa? Mugikortasuna zergatik 
mugatu da orain arte ibilgailuen kudeaketara? Horretarako, espazio pu-
blikoa modu ekitatiboagoan banatzea lortzeko (oinezkoentzako, txirrin-
dularientzako edo gune berdeentzako espazioak handituz) edo baimen-
dutako abiadurak orokorrean murrizteko zer egin erantzun behar dugu. 
Neurri horiek, gainera, XXI. mendera egokitzeko eguneratutako arauek 
indartu behar dituzte, gure ohituren aldaketa berekin ekar dezakete-
nek, mugikortasun kutsakorra murrizteko eta mugikortasun aktiboagoa 
lortzeko.

Badirudi gizartearen eskaria inoiz baino ozenagoa dela, eta Garraio, 
Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak gidatutako borondate poli-
tikoa irmoa dela. Dena den, sei hilabete baino gehiago igaro dira eba-
luatzeko txirrindularitzarako politika publikoek eraldatu duten ala ez 
bizikleta hainbat helbururekin erabiltzen duten pertsonen esperientzia. 
Ebaluazio horretarako, honako galdera hauek egin dizkiogu geure bu-
ruei: Txirrindulariek bizikletentzako azpiegitura gehiago al dugu esku-
ragarri, esaterako, bizikletentzako bide sareak eta aparkamenduak? Di-
bertsoagoak al dira txirrindularien profila eta bizikletaren erabilerarena, 
kirol jarduerarako erabiltzen duen adin erdiko gizonetik harago? 
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Legediak arautu al du hirietako abiadurak oro har murriztea, azpiegitu-
rak garatzeko edo mantentzeko inbertsiorik eta txirrindularien kolekti-
boaren eskubiderik eta betebeharrik, murriztailea izan gabe? 

Erantzuna garbia da, EZ. Ez, behintzat, orokorrean. Goranzko joeraren 
bat badago ere, badirudi aukera paregabea galtzeko zorian gaudela. 

ConBicin 30 urte daramagu bizikleta gizartea eraldatzeok tresna mo-
duan erabiltzea sustatzen. Orain arte urrats txikiak egin dira bizikleta-
ren alde, hau da, ez gara hutsetik hasiko. Asmo handiko plana ere eman 
dezake, baina orain da unea. Alarma egoera ezarri zenetik, ConBicik 
ahalegin handia egin du bizikleta osasun krisian, krisi klimatikoan, eko-
nomikoan eta sozialean aliatu moduan ikus dadin. Bizikleta publikoen 
sistemak ixtea, baimendutako joan-etorrietan bizikleta erabiltzeagatik 
poliziak kriminalizatzea, erabiltzeko ezarritako mugak eta abar gorabe-
hera, gai izan gara bizikleta ibilgailu seguru eta osasungarritzat jotzea 
lortzeko, hala baita. Bizikletaren erabileraren inguruko kultur diber-
tsitatea erdigunean jarri dugu (hirikoa, kirol jarduera, zikloturista, ai-
siakoa eta abar), eta nabarmendu dugu eragin handiena duela hiriko 
eta hiri arteko garraiobide gisa erabiltzen den bizikletan. Bizikletaren 
bidezko mugikortasuna sustatzeko neurriek, halaber, edozein politika 
publikok bezala, genero eta errenta ekitatea ekarri behar dute, eta au-
kerak eskaini behar ditu herritar guztientzat, arreta berezia eskainiz 
haurrei eta adineko pertsonei.

Galdu egin ote dugu mugikortasuna aldatzeko aukera?

Ezin konta ahala oztopo eta erresistentzia topatzen dituzte bizikleta 
garraiobide moduan edo aisiarako darabiltenek, baina asko ari dira be-
ren garraiobide nagusi bihurtzen. Oztopo batzuk gainditzeko, teknika 
erraz eta egingarriak behar dira, tokian-tokikoak, kostu txikia dutenak. 
Beste batzuetarako, estatu mailako konpromiso konplexuak behar dira, 
inbertsio handikoak. 
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Gure proposamenen helburua, politika erabilgarrien testuinguruan, da 
gizarte sarearen eta administrazio publikoaren arteko partaidetza es-
pazioak indartzea, baita datozen 10 urteetan bizikleta sustatzeari lo-
tutako erabaki publikoak justifikatzen eta objektibatzen laguntzea ere. 
Aukera ugari egon dira mugikortasuna gogor murrizteko, esaterako, te-
lelana, edo beste neurri osagarri batzuk, adibidez, garraio publikoa edo 
ordutegien mugikortasuna, aldi berean landa guneetan egoteko edo 
horiek birpopulatzeko aukerak sortu ditzaketenak.  

Beste aukera bat da 2020an bizikletaren sektorea profesionalizatzea. 
ESCOri, gaitasunen, kualifikazioen eta lanbideen sailkapena jasotzen 
duen EBko antolakundeari (https://ec.europa.eu/esco) eskatu diogu 
Europa osorako sailkapen ofizialean lanbide berriak sartzeko, baina ES-
COren iritziz, lanetako batzuei borondatezko lanaren bidez heltzen zaie. 
Horregatik, okupazio horien eta haien eskari potentzialaren inguruko 
egoeraren inguruko informazioa biltzen jarraitzen dugu. 

Bizikletarekin lotutako okupazio tradizional eta maskulinizatuen artean 
daude bizikleten mekanika, muntaia eta salmenta, baita bizikletaren 
bidezko mezularitza eta kirol txirrindularitza profesionala ere. Hala ere, 
gero eta behar handiagoa sumatzen hasi da hiri txirrindularitzarako 
PRESTATZAILEAK, SUSTATZAILEAK ETA ADITUAK izateko. Lanbi-
deen Estatuko Sailkapenean oraindik jaso gabeko lanbideak, eta, ho-
rrenbestez, haien irismena, eskaria edo prestakuntza beharrak, ez di-
tuzte aztertzen enplegu edo prestakuntza behatokiek. 

Azken batean, politika ausartak behar ditugu, erronken erroari aurre 
egingo dietenak gobernantza sistema demokratiko eta partaidetzakoen 
bidez: espazio publikoa eta haren lehentasunak birbanatuko dituzten 
politikak, aldaketa estrategikoen, legezkoen, arauzkoen eta fisikoen 
bitartez, inbertsioak birbideratuz; bizikletaren sektorea profesionali-
zatzeko prestakuntza eta gaikuntza sistemetan oinarrituak; erdigunean 
jarriko dituztenak pertsonak eta, horrenbestez, mugikortasun aktiboa.

https://ec.europa.eu/esco
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Azkenik, hainbat ekintza proposamen nabarmendu behar dira: 

1.  Estrategikoak. Gaur egun epe luzeko helburuekin jardun beharra 
dago, ahalik eta administrazio publiko eta eragile gehien inplikatuko 
dituzten proposamen transbertsalak dituenekin, esaterako, Bizikle-
taren Estatuko Estrategia eta Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda 
Ministerioa egiten ari den mugikortasun seguru, jasangarri eta ko-
nektaturako estrategia sustatzearekin. 

2.  Gobernantzakoak. Kudeaketa organoak eta talde teknikoak sortzea 
eskumenak dituzten administrazio guztietan, mugikortasun aktibo-
ko (oinez eta bizikletaz) ekintzak garatzeko. Helburua da honelako 
galderei erantzutea: nor eta zein irizpiderekin ari da mugikortasu-
na planifikatzen? Nor ari da kanpoan gelditzen? Haurrak, adineko 
pertsonak, senideak edo beste pertsona batzuk zaintzen dituztenak 
eta abar. Horretarako, gizarteko sare antolatuaren eta administra-
zio publikoaren arteko elkarlanerako espazioak proposatzen ditugu, 
ekintzak planifikatzeko. Mitoak esperientziatik abiatuta desegin be-
har ditugu, eta txirrindularitza kultura dibertsoa indartzeko komu-
nikazioaren fokua aldatu behar da.

3.  Legegintzakoak. Jokoaren arauak aldatzeko, bizikleta darabiltenen 
segurtasun fisikoa eta juridikoari lehentasuna emateko, eta ez orain 
arte bezala horiek mugatuz. Garrantzitsuena, agian, da hiri ingu-
ru guztien baretze orokortu eta egiazkoa, DGTk proposatutako Hiri 
Neurrien Dekretutik harago.  Segurtasunari lehentasuna eman behar 
zaio mugikortasun aktiboaren bidez Mugikortasun Jasangarriaren 
Legean, eta garraio publikoa finantzatu behar da. Bizikleta tresna 
transbertsal moduan erabili behar da mugikortasuna osorik eralda-
tzeko (Lanerako Garraio Planak garatzera behartzen duten arauzko 
aldaketak; ohitura, bitarteko eta maiztasun berriak indartzea; in-
termodalitatea edo kalitatezko espazioen eskuragarritasuna berma-
tzea; eta abar). ConBicik alegazioak aurkeztu ditu hainbat estrategia, 
arau eta ekimen instituzionalen aurka: Mugikortasun Jasangarri eta 
Konektaturako Europar Batasunaren ibilbide orriari; joan den irai-
lean Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak aurkeztuta-
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ko Mugikortasun Seguru, Jasangarri eta Konektaturako Estrategiari; 
Mugikortasun Jasangarriaren eta Garraioaren Finantzazioaren Legea 
bezalako arauei; Errepideen Instrukzioaren 8.2-IC Bide markak 
Arauari; eta abarri. Hainbat batzordetan ere parte hartzen du, esate-
rako, Udalerrien eta Probintzien Espainiako Federazioaren Espainia-
ren COVID-19aren ondorengo Berreraikuntza Sozial eta Ekonomiko-
rako Batzordean. Gainera, Bizikletaren aldeko Parlamentu arteko 
Taldea bezalako espazioak indartu ditu, Kongresuari eta Senatuari 
informazio eguneratua helarazteko, parlamentuko ekimen berriak 
aktibatzeko eta bizikletaren inguruko adostasun klima bat sortzeko.

4.  Fisikoak. Espazio publikoa eta haren lehentasunak birbanatzea, mu-
gikortasun ohituretan eraldaketak ekartzeko, isurpen txikiko guneak 
garatuz eta trafikoa baretuz. Bereziki erreparatu behar zaie eskola 
inguruei eta inguru soziosanitarioei, bereziki babestutako guneak 
izan behar dira. Hiriko eta hiri arteko bidegorri sareak garatzea. Oi-
narrizko zerbitzuak, esaterako, aparkamendu seguruak, trafikoaren 
integrazioa, irisgarritasuna eta bizikletaren intermodalitatea. Ikus-
pegi integratu batetik egin behar dira horiek guztiak, mugikortasuna 
sistema bat baita, zeinean mugikortasun aktiboa, oinezkoena, bi-
zikletena eta garraio publikoa indartu behar diren.   

5.  Inbertsioak birbideratu egin behar dira, ekintza erabilgarrietara, az-
piegitura sareak sortzeko edo lehengo azpiegiturak seinaleztatzeko, 
hiriko eta hiri arteko ibilbide irisgarrien sareak sortuko dituztenak 
(ibilbide konektatu, seguru, zuzen eta erabilera anitzekoekin; uda-
lentzako finantzaziorako; aparkaleku seguruetarako; eta intermoda-
litaterako, esperientzia positiboak sortuko dituen egunerokotasuna-
ren aldeko apustu gisa (harrera efektua). Inbertsioek kontuan hartu 
behar dituzte eragin sozialak eta ingurumenekoak, ohiko irizpide 
ekonomiko hutsetatik harago. Horretarako, txosten zabal bat egin 
behar dira, bizikletaren eragin sozial ekonomiko eta ingurumeneko 
potentzialaren ingurukoa. European Cyclist Federationek garraioa-
ren guztizko aurrekontuaren % 10 proposatzen du, aurreko ekintzen 
finantzazio ekitatiboa bermatzeko. Bizikletaren Estatuko Estrategia 
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garatzeko partida bat hartzen du abiapuntu, baita tokiko proiektuak 
garatzeko laguntza bideak ere. 

6.  Bizikletaz zirkulatzeko trebezietarako prestakuntza (bizikletaz ibil-
tzeko eta zirkulatzeko prestakuntza programak, bizikleta 1 gehiago 
metodoaren bidez); eta gaikuntza profesionala konponketa eta au-
tokonponketa, banaketa eta ziklologistika zerbitzu hobe eta berriak 
sortzeko; mugikortasun jasangarriko aholkularitza; eta abar luze bat, 
lanbide berriak sustatzeko. 

7.  Sektorea profesionalizatzea ekintzailetza proiektu berriak eta enpre-
sa espezializatuak sortuz, inguru profesionalak eratzeko. Apustu egi-
tea lanbide alorreko prestakuntza berriak garatu ahal izango dituzten 
lanbide berriak aitortzearen alde. 

8.  Lan egitea herritarrak, kidego teknikoak eta politikariak kontzien-
tziatzen, kutsadura atmosferiko eta akustikoaren aurka borrokatzeko 
premiaren inguruan, baita klima aldaketa gutxitzearen garrantziaren 
inguruan ere. Azken hilabeteetan ugaritu diren ekitaldien eta argi-
talpenen bidez egiten dugu. Horietan guztietan txertatu da ekitatea-
ren ikuspegia, eta, horretarako, bi material sortu ditugu:

a.  Komunicazio gida, COVID-19ak iraun bitartean bizikleta sus-
tatzeko. 

b.  Elkartasunen eta Ekitatearen Gida. Gure tokiko taldeetan eki-
tatearen erronkei aurre egitea. 

Azkenik, ekintzen kalitatea, eraginkortasuna eta jarraikortasuna ber-
matzeko, bizikletaren inguruko politika publikoen datuak behatzeko 
eta ebaluatzeko sistemak behar ditugu.   

Gure konpromisoa mahai gainean dago, eta, horretarako, aliantzak 
ehuntzen jarraituko dugu, bizikletaren kultura dibertsoa sortzeko, sek-
torea profesionalizatzen jarraituko duena enplegu berdearen bidez, bi 
estrategiaren bitartez. Bizikleta garraiobide gisa darabiltenen edo era-

https://conbici.org/noticias/nueva-guia-de-comunicacion-para-la-promocion-de-la-bici-durante-covid19
https://conbici.org/noticias/guia-asociaciones-y-equidad
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bili nahi izan dezaketenen beharrak identifikatzeko aliantza teknikoa-
ren eta horiek asetzeko beharrezko ekintzen garapen teknikoaren bidez. 
Bizikletaren edo haren inguruko lanbide berriak aitortuz prestakun tzan, 
sustapenean, laguntzan, alor teknologikoan edo ikerketa eta berrikun-
tzakoan. Jarrera kritikoa garatzea ere bai, bizikleta gure aliatua bihur-
tzeko osasun krisian, krisi klimatikoaren irtenbidearen parte, eta po-
tentzial handia izan dezan krisi sozioekonomikoan.

Bitartean, oraindik egin ez baduzu, probatu ezazu zure joan-etorriren 
bat bizikletaz egiten. Dagoeneko egiten baduzu, egin zerbait ezberdina: 
gozatu iluntze batez edo hartu alportxak bizikletaz bidaiatzeko.

       @ConBici 

www.conbici.org 

https://conbici.org/
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BiBLiogRAfiA

1. Esku-hartze taktikoak eta COVID19

Aménagements cyclables provisoires: tester pour aménager durablement 
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/amenagements-
cyclables-provisoires-tester-amenager

Así es la ‘nueva’ guardia Civil de Logroño: cambio de sentido, carril bici 
y sin zona azul. https://nuevecuatrouno.com/2019/10/01/nueva-calle-
guardia-civil-logrono-carril-bici-zona-azul-cambio-sentido/

Barcelona Metrópoli Mediterránea. nº 39. Cuaderno Central: Coche y 
ciudad, cien años de amor y odio. http://www.bcn.cat/publicacions/bm-
m/2541/39cs_qc.htm

Beneficios de la bicicleta en la reconstrucción post covid-19. https://con-
bici.org/noticias/beneficios-de-la-bicicleta-en-la-reconstruccion-post-
covid-19

Carriles bici: la respuesta de las ciudades ante la pandemia. https://el-
pais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-10-27/carriles-bici-la-res-
puesta-de-las-ciudades-ante-la-pandemia.html

CoVid-19 and Sustainable Mobility - early observations and documentation.  
https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/city-science-i-
nitiative/document/covid-19-and-sustainable-mobility-early-observa-
tions-and

Crear espacios seguros para el ciclismo en 10 días - guía carriles bici 
temporales de Berlin Kreuzberg-friedrichshain. https://mobycon.com/wp-
content/uploads/2020/06/FrKr-Berlin_Guide-ES.pdf
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el Ayuntamiento de Santander habilita un nuevo carril bici en Reina 
Victoria, que unirá el del frente Marítimo con el del Sardinero. http://
www.vegavision.tv/articulo/sociedad/ayuntamiento-santander-habi-
lita-nuevo-carril-bici-reina-victoria-unira-frente-maritimo-sardine-
ro/20200527123931007357.html

el carril bici de la avenida Bayona de Pamplona, listo. https://www.noti-
ciasdenavarra.com/navarra/pamplona/2020/09/08/carril-bici-avenida-
bayona-listo/1076382.html

el PP rebautiza las ‘Calles abiertas’ de Logroño como ‘Calles asaltadas’. 
https://nuevecuatrouno.com/2020/06/05/logrono-urbanismo-tactico-
calles-abiertas-criticas-oposicion-pp/

getafe adopta nuevas medidas contra el CoVid-19 y peatonalizará calles, 
suspenderá actos culturales o cerrará piscinas y áreas infantiles y depor-
tivas. http://www.actualidad21.net/getafe-adopta-nuevas-medidas-con-
tra-el-covid-19-y-peatonalizara-calles-suspendera-actos-culturales-o-
cerrara-piscinas-y-areas-infantiles-y-deportivas/ 

gijón suprimirá un tercer carril en el Muro, que estará reservado para 
ciclistas. https://www.lne.es/gijon/2020/06/10/gijon-suprimira-tercer-
carril-muro-14526367.html

La capital alcanza los 25 kilómetros de carriles para bici, bus y patinete. 
https://www.ideal.es/granada/capital-alcanza-kilometros-202005261 
93940-nt.html

La escasez de tráfico adelanta la señalización de los carriles para bicicle-
tas en Palencia https://www.elnortedecastilla.es/palencia/escasez-trafi-
co-adelanta-20200429221346-nt.html

La plaza del Ayuntamiento de València ya es peatonal. https://www.lavan-
guardia.com/local/valencia/20200512/481125386409/plaza-ayun-
tamiento-valencia-ya-es-peatonal.htmlMedidas bicicleta COVID19 /
Intervenciones tácticas COVID19
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Logroño calles abiertas. http://www.xn--logroo-0wa.es/wps/wcm/connect 
/ad61ea804e685cc990fcfc027b305705/Logro%C3%B1o+Calles+A-
biertas+200525.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ad61ea804e685cc-
990fcfc027b305705

Milán. StradeAperte. Strategie, azioni e strumenti per la ciclabilità e la 
pedonalità, a garanzia delle misure di distanziamento negli spostamenti 
urbani e per una mobilità sostenibile. http://img.trk.comune.milano.it/
static/105044/assets/2/30.4%20Strade%20Aperte.pdf

osona amb Bici ‘estrena’ el nou carril de la ronda Camprodon. https://el-
9nou.cat/video/osona-amb-bici-estrena-el-nou-carril-de-la-ronda-cam-
prodon/

oviedo estrena 4,5 kilómetros de carriles bici en una veintena de calles 
del centro de la ciudad. https://www.elcomercio.es/oviedo/oviedo-estre-
na-kilometros-carril-bici-centro-20200924000502-ntvo.html

Piano di azione per la mobilità urbana post CoVid. https://www.bikeita-
lia.it/wp-content/uploads/2020/04/RME-Piano-di-azione-mobilit%-
C3%A0-urbana-post-covid.pdf

Plan de choque para impulsar el uso de la bicicleta. https://www.cristi-
naenea.eus/zikloteka/es/f/3054-coronavirus-plan-de-choque-para-im-
pulsar-el-uso-de-la-bicicleta

Por una cultura ciclista diversa.  guía de Comunicación para Promo-
ción de la Bicicleta  durante Covid19. https://conbici.org/wp-content/
uploads/2020/05/Comunicacio%CC%81n-COVID19-C-1.pdf

Progetto Ciclabilità Milano 2020. https://www.comune.milano.it/do-
cuments/20126/6143581/Progetto+ciclabilit%C3%A0+2020.pdf/
85dcdaf8-b9e2-b474-495e-fd9e64f98bdb?t=1587745244897
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Re-allocating road space to make walking and cycling safer. https://
www.sustrans.org.uk/for-professionals/urban-design-and-planning/re-a-
llocating-road-space-to-make-walking-and-cycling-safer-during-covi-
d-19-and-beyond/

Recomendaciones para la ejecución de corredores ciclistas. https://con-
bici.org/noticias/recomendaciones-para-la-ejecucion-de-corredores-ci-
clistas-durante-covid-19

Streets for pandemic. Response and Recovery. https://nacto.org/wp-con-
tent/uploads/2020/05/NACTO_Streets-for-Pandemic-Response-an-
d-Recovery_2020-05-21.pdf

todo lo que aporta la bici ante una crisis como la del coronavirus. http://
www.fundacionconama.org/todo-lo-que-aporta-la-bici-ante-una-crisis-
como-la-del-coronavirus/

urbanismo táctico: Logroño, por ejemplo. https://elblogdefarina.blogspot.
com/2020/09/urbanismo-tactico-logrono-por-ejemplo.html

Ven este viernes a conocer los carriles bici de Santander. https://conbici.
org/noticias/ven-conocer-carriles-bici-santander

Vitoria limitará a 20 km/h el tráfico en 88 calles y ampliará 8,5km de 
aceras. https://conbici.org/noticias/ven-conocer-carriles-bici-santander

https://www.sustrans.org.uk/for-professionals/urban-design-and-planning/re-allocating-road-space-to-make-walking-and-cycling-safer-during-covid-19-and-beyond/
https://www.sustrans.org.uk/for-professionals/urban-design-and-planning/re-allocating-road-space-to-make-walking-and-cycling-safer-during-covid-19-and-beyond/
https://www.sustrans.org.uk/for-professionals/urban-design-and-planning/re-allocating-road-space-to-make-walking-and-cycling-safer-during-covid-19-and-beyond/
https://www.sustrans.org.uk/for-professionals/urban-design-and-planning/re-allocating-road-space-to-make-walking-and-cycling-safer-during-covid-19-and-beyond/
https://conbici.org/noticias/recomendaciones-para-la-ejecucion-de-corredores-ciclistas-durante-covid-19
https://conbici.org/noticias/recomendaciones-para-la-ejecucion-de-corredores-ciclistas-durante-covid-19
https://conbici.org/noticias/recomendaciones-para-la-ejecucion-de-corredores-ciclistas-durante-covid-19
https://nacto.org/wp-content/uploads/2020/05/NACTO_Streets-for-Pandemic-Response-and-Recovery_2020-05-21.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2020/05/NACTO_Streets-for-Pandemic-Response-and-Recovery_2020-05-21.pdf
https://nacto.org/wp-content/uploads/2020/05/NACTO_Streets-for-Pandemic-Response-and-Recovery_2020-05-21.pdf
http://www.fundacionconama.org/todo-lo-que-aporta-la-bici-ante-una-crisis-como-la-del-coronavirus/
http://www.fundacionconama.org/todo-lo-que-aporta-la-bici-ante-una-crisis-como-la-del-coronavirus/
http://www.fundacionconama.org/todo-lo-que-aporta-la-bici-ante-una-crisis-como-la-del-coronavirus/
https://elblogdefarina.blogspot.com/2020/09/urbanismo-tactico-logrono-por-ejemplo.html
https://elblogdefarina.blogspot.com/2020/09/urbanismo-tactico-logrono-por-ejemplo.html
https://conbici.org/noticias/ven-conocer-carriles-bici-santander
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2. Hiri-mugikortasuna eta COVID19

innovating Streets (nz). innovating Streets for People Program. https://
www.nzta.govt.nz/roads-and-rail/innovating-streets/

international transport forum. https://www.itf-oecd.org/sites/default/fi-
les/respacing-cities-resilience-covid-19.pdf

Moving around during the CoVid-19 outbreak. https://www.euro.who.int/
en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publica-
tions-and-technical-guidance/environment-and-food-safety/moving-a-
round-during-the-covid-19-outbreak

3. Airearen kutsadura eta COVID19

“La alta contaminación ambiental puede explicar en parte la alta morta-
lidad en Madrid y Lombardía”. https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/
salud/2020/04/19/5e9c559f21efa0d95b8b45e1.html

¿es relevante para la salud la reducción de la contaminación atmosférica 
durante la epidemia de CoVid–19? https://www.isglobal.org/es/healthis-
global/-/custom-blog-portlet/-sera-relevante-para-nuestra-salud-la-dis-
minucion-de-la-contaminacion-atmosferica-durante-la-epidemia-de-la-
covid-19-/5083982/11101

Air pollution drops in europe, but how long will it last? https://euobserver.
com/coronavirus/147948

Air pollution likely to increase coronavirus death rate, warn experts. https: 
//www.theguardian.com/environment/2020/mar/17/air-pollution-likely-
to-increase-coronavirus-death-rate-warn-experts

Air pollution may be ‘key contributor’ to Covid-19 deaths – study. https://
www.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-may-be-
key-contributor-to-covid-19-deaths-study

https://www.nzta.govt.nz/roads-and-rail/innovating-streets/
https://www.nzta.govt.nz/roads-and-rail/innovating-streets/
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/respacing-cities-resilience-covid-19.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/respacing-cities-resilience-covid-19.pdf
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/environment-and-food-safety/moving-around-during-the-covid-19-outbreak
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/environment-and-food-safety/moving-around-during-the-covid-19-outbreak
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/environment-and-food-safety/moving-around-during-the-covid-19-outbreak
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications-and-technical-guidance/environment-and-food-safety/moving-around-during-the-covid-19-outbreak
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/04/19/5e9c559f21efa0d95b8b45e1.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/04/19/5e9c559f21efa0d95b8b45e1.html
https://www.isglobal.org/es/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/-sera-relevante-para-nuestra-salud-la-disminucion-de-la-contaminacion-atmosferica-durante-la-epidemia-de-la-covid-19-/5083982/11101
https://www.isglobal.org/es/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/-sera-relevante-para-nuestra-salud-la-disminucion-de-la-contaminacion-atmosferica-durante-la-epidemia-de-la-covid-19-/5083982/11101
https://www.isglobal.org/es/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/-sera-relevante-para-nuestra-salud-la-disminucion-de-la-contaminacion-atmosferica-durante-la-epidemia-de-la-covid-19-/5083982/11101
https://www.isglobal.org/es/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/-sera-relevante-para-nuestra-salud-la-disminucion-de-la-contaminacion-atmosferica-durante-la-epidemia-de-la-covid-19-/5083982/11101
https://euobserver.com/coronavirus/147948 
https://euobserver.com/coronavirus/147948 
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/17/air-pollution-likely-to-increase-coronavirus-death-rate-warn-experts
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/17/air-pollution-likely-to-increase-coronavirus-death-rate-warn-experts
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/17/air-pollution-likely-to-increase-coronavirus-death-rate-warn-experts
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-may-be-key-contributor-to-covid-19-deaths-study
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/20/air-pollution-may-be-key-contributor-to-covid-19-deaths-study
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Air pollution probably increasing coronavirus death rates – experts. https://
www.transportenvironment.org/news/air-pollution-probably-increasing-
coronavirus-death-rates-experts

Airborne particles may be assisting the spread of SARS-CoV-2. https://
www.economist.com/science-and-technology/2020/03/26/airbor-
ne-particles-may-be-assisting-the-spread-of-sars-cov-2

As Many Stay Home, L.A.’s Air Quality is Better than it’s Been in decades. 
https://www.lamag.com/citythinkblog/air-quality-covid/

Coronavirus: la contaminación atmosférica está relacionada con ta-
sas de mortalidad muy superiores. https://www.eldiario.es/theguar-
dian/Coronavirus-contaminacion-atmosferica-relacionada-mortali-
dad_0_1014548641.htmlContaminación atmosférica y COVID19

el coronavirus mata más en las áreas con mayor polución. https://www.
lavanguardia.com/natural/20200408/48384555894/coronavirus-im-
pacto-zonas-estudio-polucion.html

La contaminación del tráfico baja un 75% en Barcelona y un 57% en Ma-
drid por el coronavirus. https://www.lavanguardia.com/vida/20200325 
/4889132648/contaminacion-baja-barcelona-madrid-por-coronavirus.
html

La pandemia provoca la mayor caída de contaminación observada en eu-
ropa. https://elpais.com/ciencia/2020-03-27/la-pandemia-provoca-la-
mayor-caida-de-contaminacion-observada-en-europa.html

new Harvard Study Links CoVid deaths & Air Pollution — interview With dr. 
francesca dominici. https://cleantechnica.com/2020/04/11/new-har-
vard-study-links-covid-deaths-air-pollution-interview-with-dr-frances-
ca-dominici/

https://www.transportenvironment.org/news/air-pollution-probably-increasing-coronavirus-death-rates-experts
https://www.transportenvironment.org/news/air-pollution-probably-increasing-coronavirus-death-rates-experts
https://www.transportenvironment.org/news/air-pollution-probably-increasing-coronavirus-death-rates-experts
https://www.economist.com/science-and-technology/2020/03/26/airborne-particles-may-be-assisting-the-spread-of-sars-cov-2
https://www.economist.com/science-and-technology/2020/03/26/airborne-particles-may-be-assisting-the-spread-of-sars-cov-2
https://www.economist.com/science-and-technology/2020/03/26/airborne-particles-may-be-assisting-the-spread-of-sars-cov-2
https://www.lamag.com/citythinkblog/air-quality-covid/ 
https://www.eldiario.es/theguardian/Coronavirus-contaminacion-atmosferica-relacionada-mortalidad_0_1014548641.htmlContaminaci�n atmosf�rica y COVID19
https://www.eldiario.es/theguardian/Coronavirus-contaminacion-atmosferica-relacionada-mortalidad_0_1014548641.htmlContaminaci�n atmosf�rica y COVID19
https://www.eldiario.es/theguardian/Coronavirus-contaminacion-atmosferica-relacionada-mortalidad_0_1014548641.htmlContaminaci�n atmosf�rica y COVID19
https://www.lavanguardia.com/natural/20200408/48384555894/coronavirus-impacto-zonas-estudio-polucion.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20200408/48384555894/coronavirus-impacto-zonas-estudio-polucion.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20200408/48384555894/coronavirus-impacto-zonas-estudio-polucion.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200325 /4889132648/contaminacion-baja-barcelona-madrid-por-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200325 /4889132648/contaminacion-baja-barcelona-madrid-por-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20200325 /4889132648/contaminacion-baja-barcelona-madrid-por-coronavirus.html
https://elpais.com/ciencia/2020-03-27/la-pandemia-provoca-la-mayor-caida-de-contaminacion-observada-en-europa.html
https://elpais.com/ciencia/2020-03-27/la-pandemia-provoca-la-mayor-caida-de-contaminacion-observada-en-europa.html
https://cleantechnica.com/2020/04/11/new-harvard-study-links-covid-deaths-air-pollution-interview-with-dr-francesca-dominici/ 
https://cleantechnica.com/2020/04/11/new-harvard-study-links-covid-deaths-air-pollution-interview-with-dr-francesca-dominici/ 
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new Research Links Air Pollutiong to Higher Coronavirus death Rates. 
https://www.nytimes.com/2020/04/07/climate/air-pollution-coronavi-
rus-covid.html

Polluted uS areas are among worst-hit by coronavirus – putting people 
of color even more at risk. https://www.theguardian.com/world/2020/
apr/14/pollution-hotspots-hit-hardest-by-coronavirus-us

the virus changed the way we internet. https://www.nytimes.com/interac-
tive/2020/04/07/technology/coronavirus-internet-use.html?algo=ba-
ndit-story-geo_desk_filter&fellback=false&imp_id=290096025&imp_
id=341365505&action=click&module=editorContent&pgtype=-
Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending

una investigación italiana vincula la contaminación con la mayor trans-
misión del virus. https://www.diariodesevilla.es/la-catenaria/coronavirus- 
Universidad-Bolonia-contaminacion-particulas-en-suspension-investi-
gacion_0_1447955919.html

4. Oinezkoen mugikortasuna

Caminar en la ciudad. Manual de Movilidad Peatonal. Alfonso Sanz Alduán.

Carta europea de los derechos del Peatón. https://op.europa.eu/en/publi-
cation-detail/-/publication/8c4319ce-e700-4060-97d9-60a35d1ea-
c8e/language-es

informe Radar (Vianants en Lluita): La velocidad en Palma. un atentado 
para el peatón. 

isla de peatones, en Barcelona, a partir del próximo sábado (1973). 
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1973/08/23/pagi-
na-5/34299921/pdf.html?search=%22isla%20de%20peatones%22

https://www.nytimes.com/2020/04/07/climate/air-pollution-coronavirus-covid.html 
https://www.nytimes.com/2020/04/07/climate/air-pollution-coronavirus-covid.html 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/14/pollution-hotspots-hit-hardest-by-coronavirus-us
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/14/pollution-hotspots-hit-hardest-by-coronavirus-us
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/07/technology/coronavirus-internet-use.html?algo=bandit-story-geo_desk_filter&fellback=false&imp_id=290096025&imp_id=341365505&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/07/technology/coronavirus-internet-use.html?algo=bandit-story-geo_desk_filter&fellback=false&imp_id=290096025&imp_id=341365505&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/07/technology/coronavirus-internet-use.html?algo=bandit-story-geo_desk_filter&fellback=false&imp_id=290096025&imp_id=341365505&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/07/technology/coronavirus-internet-use.html?algo=bandit-story-geo_desk_filter&fellback=false&imp_id=290096025&imp_id=341365505&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/07/technology/coronavirus-internet-use.html?algo=bandit-story-geo_desk_filter&fellback=false&imp_id=290096025&imp_id=341365505&action=click&module=editorContent&pgtype=Article&region=CompanionColumn&contentCollection=Trending
https://www.diariodesevilla.es/la-catenaria/coronavirus- Universidad-Bolonia-contaminacion-particulas-en-suspension-investigacion_0_1447955919.html
https://www.diariodesevilla.es/la-catenaria/coronavirus- Universidad-Bolonia-contaminacion-particulas-en-suspension-investigacion_0_1447955919.html
https://www.diariodesevilla.es/la-catenaria/coronavirus- Universidad-Bolonia-contaminacion-particulas-en-suspension-investigacion_0_1447955919.html
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8c4319ce-e700-4060-97d9-60a35d1eac8e/language-es
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8c4319ce-e700-4060-97d9-60a35d1eac8e/language-es
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8c4319ce-e700-4060-97d9-60a35d1eac8e/language-es
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1973/08/23/pagina-5/34299921/pdf.html?search=%22isla de peatones%22
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1973/08/23/pagina-5/34299921/pdf.html?search=%22isla de peatones%22
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Pontevedra, la ciudad que logró vencer a los coches (1973). https://elpais.
com/sociedad/2018/11/30/actualidad/1543595906_838257.html

5. Mugikortasun motorizatua

Car City y Costes económicos. http://documentos.postcarcity.org/Carci-
tycosteseconomicos.pdf

the true costs of Cars. https://stopclimatechange.net/fileadmin/content/
documents/move-green/The_true_costs_of_cars_EN.pdf

uber pollutes more than the cars it replaces - uS scientists. https://
www.transportenvironment.org/news/uber-pollutes-more-cars-it-repla-
ces-us-scientists

Why electric Cars are not the solution. https://www.theguardian.com/
environment/2017/aug/13/electric-cars-are-not-the-solution-pollu-
tionwatch

6. Bestelakoak

Balance Anual de la dgt 2019. nota de prensa. http://www.dgt.es/Ga-
lerias/prensa/2020/08/NP-Balance-2019-DGT-agosto-2020_final_pu-
blicar.pdf

Borrador del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y financia-
cion del transporte Público. documento de consulta pública previa. ht-
tps://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recur-
sos/20200828_doc_consulta_borrador_oficina2.pdf

Ciudades para la gente. Jan gehl. 

designing Cities for kids. https://globaldesigningcities.org/publication/
designing-streets-for-kids/

https://elpais.com/sociedad/2018/11/30/actualidad/1543595906_838257.html
https://elpais.com/sociedad/2018/11/30/actualidad/1543595906_838257.html
http://documentos.postcarcity.org/Carcitycosteseconomicos.pdf
http://documentos.postcarcity.org/Carcitycosteseconomicos.pdf
https://stopclimatechange.net/fileadmin/content/documents/move-green/The_true_costs_of_cars_EN.pdf
https://stopclimatechange.net/fileadmin/content/documents/move-green/The_true_costs_of_cars_EN.pdf
https://www.transportenvironment.org/news/uber-pollutes-more-cars-it-replaces-us-scientists
https://www.transportenvironment.org/news/uber-pollutes-more-cars-it-replaces-us-scientists
https://www.transportenvironment.org/news/uber-pollutes-more-cars-it-replaces-us-scientists
https://www.theguardian.com/environment/2017/aug/13/electric-cars-are-not-the-solution-pollutionwatch
https://www.theguardian.com/environment/2017/aug/13/electric-cars-are-not-the-solution-pollutionwatch
https://www.theguardian.com/environment/2017/aug/13/electric-cars-are-not-the-solution-pollutionwatch
http://www.dgt.es/Galerias/prensa/2020/08/NP-Balance-2019-DGT-agosto-2020_final_publicar.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/prensa/2020/08/NP-Balance-2019-DGT-agosto-2020_final_publicar.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/prensa/2020/08/NP-Balance-2019-DGT-agosto-2020_final_publicar.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/20200828_doc_consulta_borrador_oficina2.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/20200828_doc_consulta_borrador_oficina2.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/20200828_doc_consulta_borrador_oficina2.pdf
https://globaldesigningcities.org/publication/designing-streets-for-kids/
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entrevista de A Pie con francesco tonucci. http://habitat.aq.upm.es/bo-
letin/n19/afton.html

fAPA Mallorca y Vianants en Lluita piden limitar a 20km/h la velocidad 
en entornos escolares. https://www.lavanguardia.com/local/baleares/ 
20190228/46758148440/fapa-mallorca-y-vianants-en-lluita-pi-
den-limitar-a-un-maximo-de-20-kmh-la-velocidad-en-entornos-escola-
res.html

francesco tonucci: “el lugar más peligroso para un niño es su casa y el 
coche de sus padres”. https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/fran-
cesco-tonucci-lugar-peligroso-padres_1_2212348.html

guía Asociaciones y equidad. https://conbici.org/noticias/guia-asocia-
ciones-y-equidad

Muerte y Vida de las grandes Ciudades. Jane Jacobs. 

Presentación de las cifras de siniestralidad vial 2019. Anexo estadís-
tico Agosto de 2020. https://www.feuvertenmarcha.org/wp-content/
uploads/2020/08/ANEXO_ESTADISTICO_2019.pdf

Propuesta del Seminario de Movilidad sobre entornos escolares seguros y 
saludables. http://www.entornosescolares.es/

Qué es la ‘indoor generation’ y por qué deberías dejar de formar parte de ella. 
https://elpais.com/elpais/2018/05/16/gente/1526464930_489979.
html

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n19/afton.html
http://habitat.aq.upm.es/boletin/n19/afton.html
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