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AURKEZPENA 

 
Adinik Gabeko Bizikleta (Cycling Without Age) 2012an jaio zen Kopenhagen, adineko pertsonei 

boluntarioek gidatutako trizikloan eta belaunaldien arteko harremanean paseatzeko aukera emateko 

helburuarekin. Hasiera-hasieratik, esperientzia hain aberasgarria izan zen bi aldeentzat, gidatzen eta 

paseatzen, ezen berehala hazi baitzen finantzaketa publikoarekin eta boluntario talde zabal baten 

lankidetzarekin. Gaur egun, proiektua Danimarka osora zabaldu da, baita mundu osora ere, 5 

kontinenteetako 450 hiri baino gehiagotara iritsiz. 
 

Adinik Gabeko Bizikletan Espainiako bost hiritan ari da pedalei eragiten: Bartzelona, CORELLA, 

NAVARRA, DONOSTI, ZARAGOZA, ALBACETE. Beste hiri batzuk ERAIKUNTZA-PROZESUAN 

daude: Terrassa, La Laguna, Tenerife, Madril, Vic, Gandia, Alacant, Valentzia, Sant Just Desvern, Sant 

JoanDespi, Utebo, Bilbo,... 

 

Biraka eta Ekologistak Martxanek, tropel honen arrastoari jarraituz eta Barakaldon balio erantsiko pedalkada 

bat gehiago emanez, BIZKLETAZ, ADINIK ETA OZTOPORIK GABE jarri nahi dugu martxan, adinekoei 

eta dibertsitate funtzionala dutenei zuzenduta, eta prestakuntza tekniko eta soziala duten boluntarioek egina. 

 

Proiektua bat dator gure Udalarekin, Euskadi Lagunkoia Sareko kide den aldetik (2019az geroztik); izan 

ere, hiri horiek lagunkoiak dira adinekoekin, eta Eusko Jaurlaritzak eta OMEk sustatzen dituzte, 

adinekoen arreta gero eta gehiago hobetzeko, zahartze aktiboa eta dibertsitate funtzionala duten 

pertsonak sustatuz, udalerriko bizi-kalitatea hobetzeko. 

 
Mugikortasun iraunkorra lantzen ari gara, mugikortasun horren zati garrantzitsu bat ahaztu gabe: dibertsitate 

funtzionala duten pertsonen irisgarritasuna eta benetako integrazioa, dela adinagatik, dela beste inguruabar 

batzuengatik. 

 
Bizikleta hirietarako garraiobiderik bizkorrena eta egokiena izateaz gain, garraiobiderik zoriontsuena ere 

bada. Erritmo motelean mugitzeko eta ibilbidean zehar gure inguruan izaten diren dinamikei arreta jartzeko 

aukera ematen digu. Zahartzen garenean edo dibertsitate funtzionala dugunean eta pedalei eragiteko aukera 

zailtzen denean, ezin gara bizikletaz bakarrik joan. 

 

Bestalde, egungo gizarteak aukera edo espazio gutxi eskaintzen dizkie gazteei adinekoekin eta mugitzeko 

zailtasunak dituzten pertsonen kolektiboekin denborak partekatzeko. Pertsona horiek gero eta isolatuago 

daude, eta beren istorioak eta esperientziak belaunaldi berriei transmititzeko aukera gutxiago dituzte. 

 

Barakaldoko, BIZIKLETAZ, ADINIK ETA OZTOPORIK GABE ekimenean, bizikletaz joateko plazera 

itzuli nahi diegu beren kabuz, adinagatik edo dibertsitate funtzionalagatik, ibil ezin dezaketen pertsonei, 

bereziki egokitutako triziklo bat gidatzeko beren burua eskaintzen duten gazte boluntarioen parte-

hartzearekin eta laguntza elektrikoarekin. 

 

BIZIKLETAZ, ADINIK ETA OZTOPORIK GABE-ren trizikloak belaunaldien arteko harreman berriak 

sortzeko gunea izan nahi du, adinekoen edo dibertsitate funtzionala duten pertsonen bakardadeari aurre 

egiteko. 

 

Proiektu honi esker, gazteek adineko jendearekin edo dibertsitate funtzionala duen jendearekin partekatu ahal 

izango dute, bizikletaren eta haizearen mugimendua adatsetan berriro sentitzen dutenean berez sortzen den 

irribarrea eragiteko denbora eskainiz. Baita bizikletan inoiz ibili ez diren pertsonei inoiz berandu ez dela 

erakusteko aukera ere, askatasun sentsazio berri bat sentitzeko. 

 

 



 

PROIEKTUA OSATZEN DUTENAK  

 

“Biraka, bizikleta sustatzeko elkartea”. Duela zenbait hamarkadatik hiri-izaerako 

bizikletaz mugitzen den pertsona-talde batek sortzen du, eta bere helburu nagusia gure 

herri eta hirietan bizikleta hiri-garraiobide gisa normalizatzen eta integratzen aktiboki 

laguntzea da, bizikletaren erabilera segurua eta arduratsua sustatuz. Horrez gain, 

bizikletaren inguruko hainbat ikaskuntza-mailatako eta jakintzagaietako prestakuntza-

ikastaroak ere egiten dituzte, adin eta baldintza guztietako pertsonentzat, jarduera 

bakoitzean generoaren gaia kontuan hartuz eta berdintasuna errealitate bihurtzea 

ahalbidetuz. Bizikletaren erabileraren inguruko sentsibilizazio- eta sustapen-kanpainak ere egiten dituzte, 

gure balioekin bat etorriz, ekimenetik abiatuta balio soziala sortu nahian, tokian-tokian eta, batez ere, modu 

inklusiboan eragin positiboa izan dezan. 

 

Sei begiralek osatzen dute eta Biziz Bizi Hiriko Txirrindularien Elkartean lan egin dute mekanikako tailerrak 

eta bizikletan ibiltzen ikasteko hainbat maila eginez. Pertsona horietako batzuk Bilboko eta Barakaldoko 

bizikleten maileguaren mekanikan eta logistikan aritu dira lanean, bai eta Bizkaiko eta Gipuzkoako hainbat 

tailerretan ere. 2003. urteaz geroztik, Biziz Bizi eta Getxon bizikletaz ibiltzen ikasteko ikastaroak antolatzen 

ari gara 2008. urteaz geroztik. 2019. urtean, bizikletan ibiltzen ikasteko 19 ikastaro eta oinarrizko 

mekanikako 37 tailer egin genituen Bilboko Udalarentzat. 2020an eta 2021ean, Bilbon, Arrigorriagan, 

Getxon, Basaurin jarraitu dugu ikastaroekin, eta "bizikleta bat gehiago" titulazioa osatu dugu monitore gisa, 

DGTk, Txirrindularien Faktoriak eta Conicik bermatuta. Eta mekanika-tailerrak egin ditugu Arrigorriagan, 

Donostian, Basaurin eta Barakaldon. 

 

 

 

Ekologistak Martxan Elkartea: Pertsonen Elkartea gara, eta antzeko ikuspegia dugu 

Euskal Herrian bizi ditugun ingurumen-arazoei buruz. 

 

  

Ekologismo sozialaren parte gara, hau da, ingurumen-arazoen jatorria ekoizteko eta 

kontsumitzeko moduan dagoela uste duena, gero eta globalizatuagoa, eta hortik beste 

arazo sozial batzuk eratortzen direla: Iparralde-Hegoa harremanak, gure gizarteko desberdintasun soziala, 

etab. 
 
Sentsibilizazio-kanpainak, salaketa publikoak edo legezkoak egiten ditugu ingurumena kaltetzen duten 

jardueren aurka, eta, aldi berean, alternatiba zehatz eta bideragarriak egiten ditugu gure jarduera garatzen 

dugun eremu bakoitzean. 

 

 
Erakunde anitza, asanblearioa eta independentea gara edozein alderdi politiko, erakunde publiko edo 

pribatutatik, eta gure lana borondatez egiten dugu, gure lana eraginkorragoa izan dadin eta gure 

independentzia bermatzen jarrai dezagun. Ekologismo sozialaren eta erantzun eraldatzaileak emateko 

beharraren parte-hartzaileak, erantzukizunetik eta parte-hartze sozialetik abiatuta. Onura publikoko elkarte 

deklaratua (1/2019 Dekretua, urtarrilaren 8koa). 

 

 



¿NON EGITEN DA? 

Bira eta Ekologistak Martxan elkarteok, BIZIKLETAZ, ADINIK ETA OZTOPORIK GABE aurkezten dugu 

proposamen hau BARAKALDOn 2022rako. 

Aldi berean, ekimena aurrera eraman nahi duten beste udalerri batzuetan ekimenaren erreplika bultzatu eta 

sustatuko da. 

 

¿ZERGATIK EGITEN DA? 

BIZIKLETAZ, ADINIK ETA OZTOPORIK GABE  
 
Bizikletaz, ADINIK ETA OZTOPORIK GABE eskuzabaltasun ekintza ugari elkartzean datza, adineko 

pertsonei edo dibertsitate funtzionala dutenei trizikloan doan paseatzeko aukera emateko. Proiektu honen 

bidez, pertsona horien gizarte-isolamendua saihesten da, eta beste pertsona eta belaunaldi gazteagoekin 

harremanak izateko aukera dute. 

 

 

NORTZUK DIRA ONURADUNAK? 
 
Adinekoak edo zentroetako erabiltzaileak, adinekoen egoitzetako eta etxeetako erabiltzaileak, autonomoak, 

erdi-autonomoak eta dibertsitate funtzionala duten pertsonak badira. 

 

¿NOLA ATERATZEN DUTE ONURA? 

- Adinekoen eta dibertsitate funtzionala duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzen du, aisialdiko denbora izan 
baitezakete gazteekin batera. Gazteek ahalik eta paseorik erosoena eta atseginena egingo diete, 
gizarteratzen laguntzeko. 
 
- Giza harremanak sustatzen ditu, eta, horretarako, egon daitezkeen gizarte- eta kultura-baliabideen berri 

ematen du, istorioak kontatzen ditu eta belaunaldien arteko loturak hobetzen ditu. 
 

- Hirigintzako eraldaketak, ibilbideak, parkeak eta bizi zen auzoaren errekonozimendua ezagutarazten ditu. 

 

- Aire zabalean paseatzea, gazteekin hitz eginez, BIZIKLETAZ, ADINIK ETA OZTOPORIK GABE-ren 

erabiltzaileen bizimodu osasuntsuagorako bultzada da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libertad, Alegría y Relax, modo de transporte para pasear y llegar a otras actividades culturales.  



 

- Proiektu hau abian jartzeak informazioa emango du irisgarritasun-zailtasunak dituzten oztopo, leku edo 

puntuei buruz eta erabiltzaileen lehentasunei buruz. Bildutako informazio hori guztia udaleko zerbitzu 

teknikoei helaraziko zaie, gure auzoen hobekuntza dinamizatuz eta pertsona guztien bizitza erraztuz. 
 

PROIEKTUAREN FASEAK 

0 Fasea:  2022eko Urtarrila- 2022eko Ekaina 

- Erakunde publiko eta pribatuentzako laguntzak eta diru-laguntzak eskatzea. 

- Zerbitzurako lokal egokia bilatzea. 

- Lehen harremanak Egoitzekin, Adinekoen zentroekin eta dibertsitate funtzionala dutenekin. 

 

- Aseguruen zatiaren garapena eta eratorritako beste lege-gai batzuk. 

 

- Hiru triziklo homologatu erostea, «Christiania Bikes». 

 

 

1º FASEA: 2022EKO Ekaina- 2022eko Iraila 

- Boluntarioen gaikuntza eta prestakuntza-ikastaroak. 

 

- Inauguración Semana de la Movilidad Septiembre 2022. 

- Adinekoen Egoitzak eta Zentroak dituzten eta dibertsitate funtzional fidelizatua duten 

erabiltzaileekin irteerak. 

 

- BIZIKLETAZ, ADINIK ETA OZTOPORIK GABE-n interesatuta dauden egoitza eta zentroekin 

probak. 

 

- Publizitate eta dossier argazki kanpaina - Adinik GABEKO ETA BARRERARIK GABEKO BICI 

proiektuaren irteeren bideoa. 

 

 

2 FASEA: 2022eko Urriak  - 2022eko Abendua 

- Egoitza eta zentroetarako zerbitzu aktiboa etengabe. 
 

- Interesa duten boluntario berrientzako hiru hilean behingo prestakuntza-ikastaroak. 

 

- Booking-sistema - Erabiltzaileak/boluntarioak aplikazio mugikorra garatzeko azterlana. 

 

- Proiektua finantzatzeko modu berriak bilatzen jarraitzea. 

 

 



3.en FASEA: Retos. A partir del 2023 

- Behar berriak hautematea 2022ko garapenaren arabera. 

 

- Zerbitzu dinamizatua egoitzetan, zentroetako langileekin. 
 

- Masa sendotzea eta boluntario eta erabiltzaile kopurua orekatzea. 

 

- BIZIKLETAZ, ADINIK ETA OZTOPORIK GABE-ren finantzaketa eta iraunkortasuna 

sendotzea 

 

- BIZIKLETAZ, ADINIK ETA OZTOPORIK GABE-ren proiektua herritarren lankidetza 

sendotzea. 

 

 

TRIZIKLOAK  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 Christiania Bikes trizikloak, homologatuak: 

 

- Ibilgailu “ederra” herritarrentzako. Adinekoak eramateko, muntatzeko ibilgailu gogokoa da. 

 

- “Giza” ibilgailu bat, gidarien/erabiltzaileen arteko historia posible ugariz betea. 
                                                    

¿ZER ERAGIN IZAN NAHI DU BIZIKLETAZ, ADINIK 

ETA OZTOPORIK GABE-K DENBORAN ZEHAR? 

1. Pertsonen ekimena da, PERTSONENTZAT PENTSATUTA. 

 

2. Herritar guztiek parte hartzeko proiektu irekia da, bereizketarik gabe. 

 



3. Iraunkortasuna eta errespetua bezalako balioak indartu eta KONTAGINTZEN ditu. 

 

4. Europako identitate batetik eraikitzen da, bizitza eta TOKIKO soziabilitatea hobetzean 

oinarrituta. 

 

5. Pertsonen ahalduntzea, parte-hartzea eta BIZITZA AKTIBOA sustatzen ditu, adinaren, 

mugikortasunaren eta irisgarritasunaren oztopoak gaindituz 

 

6. Sortutako inpaktua etengabea da eta IRAUNKORRA. 

 

7. LANKIDETZAN aritzeko eta gaitzeko modu berriak sustatzen ditu. 

 

8. Barakaldo Hiri LAGUNKOIAK Europako Proiektuaren parte egiten du. 

 

9. Adinekoen eta dibertsitate funtzionala dutenen bizi-kalitatea hobetzea. 

 

10. BELAUNALDIEN ARTEKO harremanak indartzea. 

 

11. Tokiko-administrazioak udalerriko irisgarritasunari buruz duen informazioa hobetzen da. 

 

 

Oharrak: 

 
1. Aurrekontu hori Behin-behinekoa da; izan ere, beste behar batzuk zehazteko zain gaude. 

2. Helburu nagusia trizikloak erosteko finantzaketa bilatzea eta proiektuari ekitea da. 

 

ESKERRAK 

 

Biraka eta Ekologistak Martxan entitate eskatzaileetatik bakarrik geratzen zaigu, euren arreta eta 

gure gizarte proiektua martxan jarri eta zabaldu ahal izateko beharrezko tresnak eskaintzeko aukera 

eskertzea. 

 

   

Barakaldo, 2022ko otsaila 

 

Harremanetan jartzeko:  667936126, barakaldo@ekologistakmartxan.org  

Koordinatzailea: Javier Vázquez 
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