
 

 

AURTEN ERE BILBOKO UDALAK BAT EGIN DU 2021EKO 
EUROPAKO MUGIKORTASUNAREN ASTEAREKIN 

• Irailaren 16tik 22ra, 2021eko Europako Mugikortasunaren Astea 
egingo da. Aurtengo leloa “Zure osasunagatik, mugitu era 
jasangarrian” da. 
 

• Egingo diren jardueren artean, Iberdrolak babestutako ikastaro bat 
dago, 50 urtetik gorakoek bizikleta elektrikoa erabiltzen ikas 
dezaten. 
 

• 300 pertsonak parte hartu ahal izango dute ikastaro teoriko-praktiko 
horietan, Bilbaobiziren laguntzarekin. 
 

• Irailaren 19an, domeka, mugikortasun jasangarri eta 
osasungarriarekin lotutako hainbat jarduera antolatu dira Bilboko 
Areatzan. 
 

• Iaz, Europako Batzordeak Europako Mugikortasunaren Astearen 
barruan urtero ematen duen Hiriko Bide Segurtasunaren Saria 
(European Urban Road Safety Awards) lortu zuen Bilbok. 

Bilbok, Bilboko Udalaren Mugikortasun eta Jasagarritasun Sailaren bitartez, bat egingo du aurten 
ere Europako Mugikortasunaren Astearekin. Aurtengo leloa hau da: “Zure osasunagatik, mugitu 
era jasangarrian”. Hain zuzen ere iaz, Europako Batzordeak Europako Mugikortasunaren Astearen 
barruan urtero ematen duen Hiriko Bide Segurtasunaren Saria (European Urban Road Safety 
Awards) lortu zuen Bizkaiko uriburuak. 

Testuinguru horretan, eta programatutako jardueren barruan, Bilboko Udalak eta Iberdrolak 
ikastaro teoriko-praktiko batzuk antolatu dituzte 50 urtetik gorako pertsonentzat. Ikastaro horiek 
pedalei eragiteko laguntza duten bizikletaren (edo bizikleta elektrikoaren) abantailak baliatzen ez 
dituztenentzat da. Orain arte, mugikortasun jasangarri eta osasungarriko sistema hori erabiltzeko 
errezelorik handienak erakusten dituen taldea da.  

“Bilbaobizi erabiltzeko ikastaroak” irailaren 16tik 22ra egingo dira. Saioak doakoak izango dira, 
ordubete iraungo dute eta zati teorikoa eta praktikoa izango dira; horrela, bizikletak zelan hartu, 



 

 

zelan utzi eta ibilbidean ahalik eta ahalegin txikienarekin erabiltzeko modua ikasiko da.  Helburu 
horrekin, Iberdrolak bere Dorreko auditorioa jarriko du bertaratutakoen eskura. Bertan, hiru 
ikastaro emango dira egunero aste honetan eta, ondoren, inguruetan praktika egingo da 
Bilbaobizirekin. Bi begirale izango dira parte-hartzaileei laguntzeko, horrelako ibilgailuak 
erabiltzeko erraztasuna egiazta dezaten. Guztira, 300 pertsonak baino gehiagok har dezakete 
parte ekintza horretan. 

Bilbaobizi bizikleta elektrikoak mailegatzeko udal-zerbitzuak Iberdrolaren babesa dauka eta, gaur 
egun, 600 bizikleta ditu alokatzeko, asteko egun guztietan 06:00etatik 22:30era, eta 23:00etan 
itzuli behar dira. Baliabide hori oso egokia da garraiobide ez-kutsatzaile horretan urian zehar 
mugitzeko. 

Bilbaobiziko bizikleta elektrikoei esker 990 tona C02 aurreztu ahal izan dira zerbitzua 2018ko 
martxoan abian jarri zenetik (91.000 zuhaitz behar izango lirateke emisio horiei eusteko, zuhaitz 
bakoitzeko 10 kg C02 xurgatuta). Horrek ekarpen positiboa egiten dio klima-aldaketari, eta babesa 
ematen dio Bilbo energia-trantsizioaren erreferente gisa mantentzeko apustu komunari, energia 
berriztagarrien erabileran eta gizartearen elektrifikazioan oinarritutako eredu deskarbonizatu 
batera eramango baitu. 

Bestalde, eta programatutako ekitaldien barruan, irailaren 19an, domeka, Bilboko Areatzan 
mugikortasun jasangarri eta osasungarriarekin lotutako hainbat jarduera antolatu dira. Hona 
hemen antolatu diren jardueretako batzuk: familian egiteko ginkana bat, Bilbon mugitzeko 
moduak probatzeko; bide-hezkuntza eta -segurtasuna hobetzeko zirkuitua; bizikletarekin egiteko 
trebetasun-probak; eta bigarren eskuko bizikleten merkatua. Aldez aurretik helbide hauetan eman 
behar da izena: 

https://bilbaosinmicoche.net/index.php/eu/hasiera-2021/igandea-19ko-jarduerak/ 

IKASTAROEN AGENDA: 

Egunak:  Irailaren 16tik 22ra 
Ordutegia:  10:00 – 12:00 eta 17:00 
Lekua:  Iberdrola Dorrearen auditorioa 
Izena eman behar da Iberdrolaren bulego 
hauetako batean: 
 

• Areilza Doktorea 18 - 48011 Bilbo 
• Colón de Larreategui 15 – 48001 Bilbo 
• Karmelo 6 - 48004 Bilbo 
• Urquixo Zumarkalea 33-  48008 Bilbo 
• Luis Power 22 - 48014 Bilbo 

 
 


