
Mugikortasunaren Aste Europarrak edizio honetarako duen goiburua Mugikortasun garbia, 

partekatua eta adimentsua da. “Partekatutako mugikortasun” kontzeptua, “lankidetzako eko-

nomia edo ekonomia partekatu” kontzeptu zabalagoaren, jarduerak lankidetzan oinarritutako 

plataformen bitartez ematen diren negozio eredu barietatearen barruan dago. Partekatutako 

mugikortasunaren kasuan, automobilen, bizikleten, bi gurpildun eta motordun ibilgailuen edo 

antzeko beste ibilgailu batzuen erabilera partekatuan pentsatzen dugu. Kategoria horretan sar 

daitezke, baita ere, taxiak erreserbatzeko plataformak eta ibilbidea konpartitzeko automobila 

(car pooling) edo banakako aparkalekuak konpartitzea. 

Partekatutako mugikortasuna lagungarria izan daiteke erre-

pideetatik zirkulatzen duen ibilgailu kopurua murrizteko. 

Transportation Research Board izenekoak egin duen azterla-

nak erakusten duenez, partekatzen  den ibilgailu bakoitzeko 

15 ibilgailu pribatu gutxiagok zirkulatzen dute errepidean, eta 

automobilen erabilera partekatua bultzatzen duten zerbitzuen 

erabiltzaileek %40 kilometro gutxiago gidatzen dute, automo-

bilen erabilera partekatuko programarekin bat egin ondoren. 

Amaitzeko, mugikortasun moduak partekatzea, beste per-

tsona batzuk ezagutzeko eta harreman berriak ezartzeko aukera ere izan daiteke. Partekatutako 

mugikortasunaren alderdi “sozialak” eta “dibertigarriak” azaltzen dute bidaiatzeko automobila 

partekatzeak duen arrakastaren parte bat. 
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GETXOBIZI 
Gure bizikleta partekatu sistema 

Getxok bizikleten mailegu eta aparkaleku 

sistema publiko aitzindaria du, eta garraio 

publikoarekin batera, abantailaz lehiatzen da 

automobilaren erabileraren aurrean. 

Zelan funtzionatzen du?

Erregistra zaitez getxobizi.com helbidean eta 

erabiltzaile txartel bat jasoko duzu. Txartel ho-

rrekin bizikleta jaso ahal izango duzu udale-

rrian dauden 13 geralekuetako edozeinetan. 

Ordubetez erabili ondoren, GETXOBIZIko 

edozein geralekutan itzuli beharko duzu. Ho-

rrez gain, zure bizikleta pribatua hamar orduz 

aparkatu ahal izango duzu ondoen datorkizun 

geralekuan. Bizikleten erabilgarritasuna on-li-

ne kontsultatu ahal izango da edozein unetan 

aipatutako webguenan. 

Bizikleta publikoen erabilerarako urteko 

abonua 10€-koa da, eta bizikleta pribatuak 

aparkatzekoa, berriz, 20€-koa. 

Teknologiaren garapenari esker, joan-etorrieta-

rako aukera berriak, errazagoak eta norberaren 

automobila baino merkeagoak eta iraunkorra-

goak eskaintzen dituen partekatutako mugikor-

tasuneko plataforma ugari sortu dira. 

Aplikazio mugikorren hedapenari esker, gaur 

egun automobilak, aparkalekuak, bizikletak… 

parteka daitezke, eta garraio publikoan egin be-

harreko bidaiak planifikatu, itxaron behar barik. 

Zerrenda luzea da eta egunero ekimen berri-

ren bat sortzen da. Ezagunenen artean, bidaiak 

automobilez egiteko eta gastuak partekatzeko 

jendea harremanetan jartzen duten Blablacar, 

Carpling, Amovens, Social Car… daude.  

Hor daude, baita ere, gidaridun automobila 

alokatzen duten eta taxiaren sektorearekin bo-

rrokan ari diren Uber eta Cabify polemikoak. 

Taxi enpresek, euren aldetik, erabiltzaileei eu-

ren zerbitzuetarako sarbide erraza eskaintzen 

dieten aplikazioak garatu dituzte, Join Up taxi 

besteak beste. Compartetren aplikazioak, tre-

nez egin beharreko bidaia bera partekatu nahi 

duten eta, horrela, taldeetarako dauden behe-

rapenak lor ditzaketen pertsonak jartzen ditu 

harremanetan. 

Moovit aplikazioak hiri askotako (Bilbo eta 

Getxo, adibidez) garraio publikoen ordutegiak 

eta ibilbideak erakusten ditu, joan-etorriak pla-

nifikatzeko eta itxaroten egon behar ez izateko. 

Gure hurbileko ingurunean Comparko dauka-

gu, Bizkaian sortutako ekimena, aparkalekua 

aurkitzeko edo zurea alokatzeko aukera ema-

ten duena, eta baita Eusko Car Sharing ere, 

Car Sharing edo erabilera anitzeko automobila 

(automobilaren talde-erabilera) eta Car Pooling 

(automobil batean libre dauden lekuak) kon-

tzeptuak sustatzen dituena, automobilaren era-

bilera arrazoizkoa eta arduratsua bultzatzeko. 

Ezagutu eta probatu

Horrela, Comparko, Eusko Car Sharing eta 

Getxo Biziko ordezkariek eskaintzen dituzten 

zerbitzuak, eta horiek dakartzaten abantailak 

azalduko dituzte ostegunean, irailaren 21ean, 

arratsaldeko 19:00etan Getxolanen, eta berta-

ratuek partekatutako mugikortasun plataforma 

horien erabilerari, segurtasunari eta fidagarrita-

sunari buruz izan dezaketen edozein zalantza 

argituko dute. Sortzen ari diren partekatutako 

mugikortasun alternatiba berriak ezagutzera 

eta kontuan hartzera gonbidatu nahi zaituztegu. 

APLIKAZIO MUGIKORRAK HOBETO MUGITZEKO 

Partekatzen  den 

ibilgailu bakoitzeko 

15 ibilgailu pribatu 

gutxiagok zirkulatzen 

dute errepidean
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BIZIKLETAN IBILTZEN IKASI
Doako ikastaroari esker, nahi duten pertsona guztiek bizikletan 
ibiltzen ikasi ahal izango dute. Helduentzako bizikletak egongo 

dira erabilgarri. Haur txikiek beren neurrirako egokiak diren bizikletak eraman 
beharko dituzte. Ikastaroak praktiketako bost egun biltzen ditu. Ordubeteko 
saioak izango dira.

EvaristoTxurrukakaianeskainikodituzte. Astelehena18,asteartea19,asteazke-

na20,osteguna21etaostirala22.Bitxandaaukeran:18:00etatik19:00etara,edo

19:00etatik20:00etara.

Beharrezkoadaaurretikizenaematea:semgetxo@gmail.com•T.652771702
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DOKUMENTAL 
EMANALDIA ETA 
SOLASALDIA 

Bi gurpiletara hobeto egokitutako gizarteak 
izango lituzkeen onurak eta automobileta-
ra gero eta gehiago egokitu diren hiriek izan 
duten bilakaera azaltzen dituen Bicis contra 

coches Fredrik Gertten zuzendariaren doku-
mentala eskainiko da. Gizarteak ingurugiro 
erronkak dituen aurrean, bizikleta aldaketa-
rako alternatiba garrantzitsua da. 

18:00etan.VillamontekoKulturGela.

MUGIKORTASUNARI BURUZKO MIKRO-KONTAKIZUN 

LEHIAKETA  
Mugikortasunari buruzko mikro-kontakizun lehiaketa deitu da. Konta-
kizunen gaia, partekatutako mugikortasuneko plataformen esperien-
tziekin edo garraio kolektiboko, oinezko edo bizikletako mugikortasu-
narekin egon beharko da erlazionatuta. 300 hitz gehienez.

Saria: 100€-ko eta 50€-ko balioa duten BARIK txartelak, lehenen-
goarentzat eta bigarrenarentzat, hurrenez hurren. 

Partehartzekooinarriak:www.getxo.eus/semgetxo

IBILGAILUEN ZIRKULAZIO ETENA ALGORTAN ETA AREETAN
Irailaren 17an, 08:00etatik 20:00etara, Algortako eta Areetako er-
diguneetan, mugatuta egongo da ibilgailu pribatuen zirkulazioa 
eta aparkamendua.  Kale horietako garajeetatik ibilgailuak ateratzea 
bakarrik baimenduko da. Murrizketa horiek ez dute eraginik izango ga-
rraio publikoan eta Udalak aldez aurretik emandako baimena duten esta-
blezimenduetako ibilgailuetan. Eskaerak: ingurugiroa@getxo.eus

Mesedez, kendu zure ibilgailua aipatutako kaleetatik antolatutako jar-
duerak oztopa ez ditzan. Eremu horietan aparkatuta dauden ibilgailuak 
garabiak kenduko ditu.
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OINEZ MUGITU GETXOTIK. Nordik walking
Oinez ibiltzea garraiobi-
de zoragarria da distan-

tzia laburretarako eta, gainera, ariketa 
bikainenetako bat ere bada. Nordik 
Walking izenekoa ezagutzera gonbida-
tu nahi zaitugu. Bastoien lagun-tzarekin 
oinez ibiltzea oinarri duen eta Finlandian 
sortu zen kirola da. Bastoiak erabiltzeko 
teknikaren inguruko argibide laburrak 
eskaini ondoren, Algortatik Areetarai-
noko txangoa egingo dute. Bastoiak 
antolakuntzak utziko dizkizu. 

6 km-ko ibilbidea: Algortako Geltokia 
plaza - Portu Zaharra - Ereaga hondar-
tza - Arriluze pasealekua - La Bola hon-
dartza - Bizkaiko Zubia - Kale Nagusia 
- Areetako Geltokia plaza.

Irteera:10:00etan,AlgortakoGeltokiaplazatik.

Beharrezkoadaaurretikizenaematea:semgetxo@gmail.com•T.652771702
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GETXO AUTORIK GABE
Autorik gabeko eguna ospatuko dugunez igandean, irailaren 
17an, 08:00etatik 20:00etara bitartean, Algortako eta Aree-

tako erdiguneetan zirkulazioa etenda egongo da jarduera ludiko ugari 
egin ahal izateko.
Pertsonak izango dira kaleetako protagonista nagusiak, ingurumena eta hiriko 
espazio gizatiarragoa eta bizitzeko egokiagoa denaren osaera errespetatuko 
lituzkeen mugigarritasun iraunkorra aldarrikatzeko asmoz. 12:00etatik aurre-
ra, kaleak beteko dituzte udalerriko kirol-taldeek bultzatutako jarduerek: hau-
rrentzako puzgarriak eta zirkuituak, bizikletak eta abar.
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BIZIKLETAREN HIRIKO ERABILERA IKASTAROA
Bizikletan ibiltzen badakitenei eta 

adinez nagusiak direnei zuzendu-

ta, Bizikletaren hiriko erabilera izeneko ikas-

taroa eskainiko dute. Begirale batek azalduko 

die parte-hartzaileei motordun ibilgailuen zirku-

lazioa duten hiriko bideetan bizikletaz ibiltzeko 

modurik seguruena zein den: errepidera sar-

tzea, bidegurutzeak, geldialdiak, segurtasun-

arauak... Ondoren, gidatutako ibilbidea egingo 

dute bizikletaz jasotako teknikak eta aholkuak 

praktikan jarri ahal izateko. Parte-hartzaileek 

beren bizikleta ekarri beharko dute. 

AreetakoGeltokiaplazan.18:30etik20:00etara.

Beharrezkoadaaurretikizenaematea:semgetxo@gmail.com•T.652771702

BIZIKLETA ELEKTRIKOEN PROBA
Hainbat bizikleta elektriko egongo dira erakusgai eta zirkuitu txiki batean 

probatu ahal izango dira. Begiraleak egongo dira ibilgailu hauek duten pe-

dalei eragiteko lagundutako sistemaren ezaugarriei buruzko aholkua ema-

teko. NANa utzi beharko da.

18:00retan.AreetakoGeltokiaplazan.

BIZIKLETEN MANTENTZE LANETARAKO TAILERRA
Taller Bici Bilbaok doako 

tailerra eskainiko du zure bi-

zikleta era egokian mantentzen ikasteko. 

zuloak nola konpondu, balaztak eta alda-

gailuak doitu, katea ateratzea…

19:00etan.TallerBiciBilbao. 

Mariandresena1kalea,Algorta.

Beharrezkoadaaurretikizenaematea: 

semgetxo@gmail.com•T.652771702
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PARTEKATUTAKO MUGIKORTASUN 

PLATAFORMEN HITZALDI-ERAKUSTALDIA 
COMPARCOko (aparkale-

kua partekatu), EUSKO CAR SHARINGe-
ko eta GETXO BIZIko (bizikleta mailegu 
eta aparkaleku zerbitzua) ordezkariek, 
eskaintzen dituzten zerbitzuak eta ho-
riek dakartzaten abantailak azalduko 
dituzte, eta bertaratuek partekatutako 
mugikortasun plataforma horien erabi-
lerari, segurtasunari eta fidagarritasunari 
buruz izan dezaketen edozein zalantza 
argituko dute. 

19:00etan.Getxolan.Ogoñokaleaz/g,Areeta.
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