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 «Pertsonak baino bizikleta gehiago daude» eta «nekez aurki daiteke bizikleten aparkaleku librea» ohiko esal-
diak dira Amsterdam deskribatzean. Errekonozimendu hori are agerikoagoa da kontuan hartzen bada 
herritarren %32k bizikleta erabiltzen duela egunero garraiobide gisa, eta azpiegituraren eskaria 
betetzeko, berariaz bizikleta aparkalekuena, plan bat abiaraztea erabaki zuen 40 bizikleta-aparkaleku 
gehiago izateko 2030ean.

Alabaina, bizikletaren pisu handia bada ere, batek baino gehiagok pentsatu zuen nazioartean hiri ziklista 
gisa duen onarpen hori hobetu eta berretsi zezaketela. Hori kontuan izanda, Cycle Space elkarte zibilak 
Bizikletaren Alkatetzearen Programa sortu zuen 2016an, eta xede nagusia mugikortasun paradigma alda-
tzeko prozesua bizkortzeko ordezkari arduraduna aukeratzea izan zen, ardatza pertsonengan jarrita. 
Oinarri hori izanik, hau pentsatu zuten: bizikleta garraiobide nagusia bilakatuz gero, aro berri zoriontsua-
goa hasiko zela hirientzat eta bertan bizi direnentzat.

Hainbat etekin ekarriko lituzke egoera horrek, baina elkarteak hiru nagusitan laburbiltzen zituen. Lehenik 
eta behin, aire garbiagoa izatea, zeren eta bizikletak atzeratu egiten baititu lurraren berotzea eta gure 
inguruetako kutsadura. Bigarrenik, aurrezpen ekonomikoa, zeren eta kultura, erresilientzia, osasun, gizarte 
programetarako, eta abarrerako erabil baitaiteke bideetan inbertitzen den dirua. Eta hirugarrenik, banako 
onurak hala nola askatasuna, zoriontasuna, osasun egoera hobea eta diru aurrezpena.

Hori kontuan izanik, lau hautagai izan ziren, horietako bat talde bat, guztiak txirrindulariak eta bertakoak. 
Herri bozketarako eta on-line bozketarako aldia bukatuta, hautagaiek aurkezpena egin zuten karguaz 
jabetzeko arrazoiak azaltzeko.

Emaitza 2016ko ekainaren 24an iragarri zen, eta Anna 
Luteni egokitu zitzaion. Bizikleta enpresa batean egi-
ten du lan eta borondatez hartu zuen kargua, horre-
lako lehena munduan. Figura hori Holandako 
legeriaren barruan ez badago ere, bizikletaren erabi-
lera sustatu eta zubi-lanak egin ahal izan ditu bizikleta 
erabiltzen dutenen eta udalerriaren, bizikleta-taldeen, 
hiria planifikatzeko arduradunen, City Marketing-eko 
arduradunen eta oro har herritarren artean, bizikleta 
garraiobidetzat erabiltzearen gaineko kezkak eta 
nahiak zein diren jakiteko.

Jarrera hori izanik, bi esaera izan dira, besteak beste, laneko filosofiaren oinarri: «gure hirietan gertatzen ari 
dena ulertu behar dugu irtenbideak aurkeztu baino lehen» eta «hiriak eraldatzeko tresnatzat hartu behar dugu 
bizikleta».
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Aldian-aldian argitaratzen da Copenhagenize aholkularitza-enpresak zuzentzen duen rankinga; eredu 
bihurtu da arlo horretan mundu mailan.

Indizea 2011ko hasieran sortu zen, baina lehenago ere barne-erabilerarako martxan jarri izan da hiriko 
txirrindularitza gehien bultzatzen duten 20 hiriak nabarmentzeko asmoarekin. Izan ere, 2011n 80 hiri eba-
luatzetik, indizea eman den azken urtean (2017) 150 hiri ebaluatzera igaro da. Sailkapena egiteko, 400 
arduradunek hartzen dute aparte, besteak beste plangintzaren arlokoek, arkitektoek, arduradun politi-
koek, bizikletaren aldekoek eta erabiltzaileek.

Definizioa egitean, ebaluatu beharreko 13 irizpide hartzen ditu aintzat: bizikletaren erabileraren sustapena, 
herritarren artean bizikleta erabiltzeko ezarritako kultura eta bizikletentzako azpiegitura kopurua eta maila, 
bizikletaren erabilera errazteko instalazioak, bizikletak maileguan hartzeko programa publikoak, gene-
roaren tratamendua, segurtasun irudipena, bizikletaren gaineko politika, gizartearen onarpena, hirigintza 
eredua, trafikoa moteltzea, joan-etorrien kuota modala eta izen bera duen arren 2006arekiko aldagai bati 
dagokion bat (urte hori hartzen da hiriko txirrindularitza bultzatzeko erreferentziako urtetzat).

Ez da ezusteko handirik izan aurreko urteen aldean, eta Copenhague da lehen tokian berriz ere. Ez da harri-
tzekoa bizikletaren alde darabiltzan politika sendoak ikusita. TOP20 sailkapenaren barruan sartu izan diren 
Espainiako hiriek (Bartzelona eta Sevilla) ere badute presentzia indize horretan azken urtean ere, baina 
Sevilla beherago ageri da rankingean. Hona hemen rankingean hiri gehien dituzten herrialdeak: Frantzia, 
4 hirirekin (Estrasburgo, Bordele, Paris eta Nantes), Alemania, 3 hirirekin (Berlin, Munich eta Hanburgo) eta 
Herbehereak eta Espainia, 2rekin (Utrech eta Amsterdam – rankingeko bigarrena eta hirugarrena- eta ares-
tian aipaturiko Espainiako bi hiriak). Hauexek dira Copenhagenize Index 2017ko hiri berriak: Ljubljana (Eslo-
venia) eta Oslo (Norvegia), lehen aldiz indizean agertzen direnak, eta ezusteko handi bat: Tokio (Japonia) 
eta Munich (berriz itzuli da zerrendara 2013tik) eta Helsinki (berriro azaltzen da 2011n izan ondoren).

Bizikletaren lagunak diren hirien 
rankinga – Copenhagenize Index 2017
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 «Herri gunea gaitu da bizikletako piezekin 
fabrikaturiko lanparei esker:«Ballroom argitsua»

Herri gunea birziklatzea eta berroneratzea da «Ballroom argitsua» instalazioa biltzen duena. Bizikletako 
engranajeekin eginiko sei lanparaz eta LED argiez dago osatuta, eta horri esker, I-35 autobideko goiko 
pasabidearen azpian berroneraturiko gune bat sortu ahal izan zen AEBetako San Antonio hiriko hegoal-
dean; izan ere, inguruko auzuneen arteko benetako muga zen. 

Joe O’Connell eta Blessing Hancock artistek sortu zuten lana 2013. urtean hiriaren Arte Publikoko Planaren 
esparruan. 2013 eta 2017 urte bitartean garaturiko hiriko hainbat toki eta parketan eraturiko 25 proiektu 
kulturalekin osatuta zegoen.

Eremua aztertu bitartean, proposamena egin aurretik betiere, Joek eta Blessingek ikusi zuten nekaza-
ritzarekin loturiko erreferentzia historikoak daudela, espainiarren oinordetza, eta handik gertu dagoen 
San Antonio ibaiko ertzean gaur egun berreraikuntza berdeko ingurumen-lanak daude. Hori dela eta, 
birziklaturiko eta kultura ziklistarekin loturiko materialekin lan egin zuten, balioak baitakartzate eta 
onuragarriak baitira hiriaren garapenerako ingurumenaren, birsorkuntzaren, garraioaren eta gizartea-
ren aldetik.

Esferen barruan dauden argien intentsitatea dela-eta, toki osoa argiztatu daiteke, baita autobideko hor-
migoizko egituran islatzen diren engranajeak ere. Metalezko lanparek erakusten dituzten kolore-sortak 
desberdinak dira piztuta daudenean, eta lagungarriak dira pertsonak lasai ibil daitezen toki hartatik. 
Egunez, itzalita egoten dira argiak eta engranajeen xehetasunak ikusarazten dituzte, eta hori ere, berez, 
deigarria da.
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Gasteizko Udalak 8.073 bizikleta zituen erregistratuta 2018ko maiatzean. Borondatezko erregistroa da, eta 
helburu nagusia «galdutako edo lapurtutako bizikletak identifikatu eta ondoren berreskuratzea ahalbide-
tzea» da. 2018ko lehen hiruhilekoan bakarrik 160 bizikleta lapurtu ziren. Gasteizen erregistratuko bizikleta 
kopurua oraindik oso txikia da guztira dagoen bizikleta kopuruaren aldean, baina pixkanaka handituz doa.

Bizikleten erregistroa 2009an sortu zen, eta 2015ean, 2016an eta 2017an 1.000 bizikleta baino gehiago 
erregistratu ziren urtero. Bizikleten erregistroa formalizatzeko, on-line udal plataforman sartu edo herri-
tarren arretarako edozein bulegotara jo daiteke, eta bertan eman behar dira datu pertsonalak, bizikleta-
renak eta bastidore zenbakia (pedalen ardatzaren pean egon ohi da). Bizikletaren datuen artean, hauexek 
daude: marka, modeloa, kolorea, mota, erosketa-data (faktura izanez gero), erantzukizun zibileko asegurua 
edo bizikleta gordetzen den tokia.

Bizikleta erregistratu ondoren, identifikatzeko itsasgarria jarri beharko da bizikletan bertan. Bizikletaren 
erabilerak gora jarraitzen du Gasteizen. Hala, 2017an bizikleta erabiltzen zutenen kopurua %17 hazi zen 
2015aren aldean.

Zenbait datu emate aldera, era berean esan behar da Donostiak eta Iruñeak ere bizikletak erregistratzeko 
udal zerbitzua dutela. Ez da hala gertatzen Bizkaiko hiriburuan, Bilbon. Hala ere, Bizikletaren Aldeko Hirien 
Sareak (Bilbo ere horren barruan dago) erregistro hori udalerrietan ezartzeko laguntza zerbitzua eskaintzen 
du (https://www.biciregistro.es/#/home) eta, beraz, baliteke laster horrelako zerbitzua izatea.

8.000 txirrindularik erregistratu dute 
bizikleta Gasteizko Udalean
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Wu Guoyong argazkilari txinatarrak hobi komun koloretsuak dokumentatu zituen. «Hilerriek arazo morala 
erakusten dute Txinako paisaian», zioen profesional horrek.

Gogoeta horretara iristeko, Wu herrialdean barrena ibili zen hobi komun koloretsuak bere dronarekin 
dokumentatzeko, Txinako 15 toki desberdinetan. Irudi ikaragarriak dira.

1.379 milioi biztanle izanik, Asiako herrialdeak arazo bat du, bizikleten kopuru handiagatik eta, sinetsi nahiz 
ez, bezeroaren eskari txikiagatik.

 «Ostadar hilerri» horietan bizi dituzte beren azken momentuak erabilera partekatuko edo errentako bizi-
kletek, Ofo, Bluegogo, Gobee eta Mobike konpainietakoak adibidez.

Wu Guoyong-en bideoak, «No Place to Place» izenekoak (Ez dago jartzeko tokirik), desegindako eta bertan 
behera utzitako milaka bizikleta dokumentatzen ditu. «Bizikletak zaborretara botatzen ari gara! Ez dirudi 
zuzena denik».

 «China ś HUGE Bike Graveyards» bideoa ikus dezakezu YoutuBe-n  
(https://www.youtube.com/watch?v=nAAOylsRONQ)

Bizikleten hobi komun ikaragarriak Txinan
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Teknologia betidanik lotu izan da bizikletarekin. Hala, bizikleta maite dutenentzako apustu teknologiko 
berria iritsi da merkatura. CeramiSpeed-ek Driven abiarazi du, film futurista batetik ateratako bizikleta berri 
eraginkorraren prototipoa, munduko transmisiorik berriena eta punta-puntakoena. Hori lortzeko, Colora-
doko Unibertsitateko (AEB) Ingeniaritza Sailaren laguntza izan du enpresak. Espero zena baino emaitza 
handiagoa lortu da.

CeramicSpeed-en apustua transmisio kontzeptu iraultzailea da, zeren eta horri esker bizikletak ez baitu 
behar aldagailurik eta katerik Markaren arabera, munduko tren-eragilerik eraginkorrena da, eta asmakizun 
ikaragarri handia izan daiteke bizikleta zaleentzat, abiadura eta eraginkorrak hobetzen baititu pedalei 
gehiago eragin gabe. 

Diseinuaren helburua argia zen: kalitaterik handieneko transmisio berritzaile eta harrigarri baten aldeko 
apustua egitea. Horretarako, zuhaitz-transmisioa sortu zuten, zeramikazko 21 errodamendurekin. Horri 
esker, marruskadura ia %50 txikiagoa duen bizikleta berria lortu da, merkatuan dauden bizikletarik one-
nekin alderatuta eta aldagailuari dagokionez.

Bizikletetako tradiziozko kate-trenak 8 marruskadura irristagarriko 8 puntu dakartza, kateko bertako arti-
kulazio bakoitzetik irteten direnak. Driven sistema duen bizikleta berriak, ordea, horiek puntu guztiak 
ezabatzea lortu eta errendimendu paregabea eskaintzen du.

Driven-ek 2018ko Eurobike saria irabazi du. Nazioarte mailan ospe handia duen diseinu saria da.

Driven-ek bizikletaren 
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