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Dbus nazioarteko hainbat foro eta lantaldetan parte hartzen ari da modu aktiboan, garraio

publikoko eta hiriko mugikortasuneko profesionalekin esperientziak partekatuz.

2015ean Dbusek hainbat jardunaldi, foro eta lantaldetan hartu du parte modu aktiboan:

.

1.1. ATUC Hiri Garraio Kolektiboen Enpresa Kudeatzaileen batzordeak
• ATUCen Batzorde ekonomiko eta finantzarioa.

• ATUCen Material Mugikorraren Batzordea.

• ATUCen Teknologia Berrietako, Marketineko eta Kalitateko Batzordea .

• ATUCen Giza Baliabideetako Batzordea.

2015ean ATUCen XXII. Kongresuaren ere parte hartu zuen Dbusek Caceresen.

1.2.Azokak eta Kongresuak

• Busworld azoka, Ganten, Belgikan .

• SmartCem proiektuaren partzuergoko bilera Bartzelonan. .

1. Foroak eta lantaldeak

BESTE JARDUERA BATZUK
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1.4. Beste lantalde batzuk

• Donostiako hiriko puntu kritikoen jarraipena egiteko eta puntu kritiko horien

mapa lantzeko lantaldea.

• Donostiako Ikastetxeetan Mugikortasun Iraunkorra eta Segurua lantzeko taldea.

• GGLAren Gipuzkoako Garraio Erregelamendua lantzeko taldea.

• GGLAren Garapen Ebolutiboen Mahai Teknikoa.

• Mugikortasunean Batzorde Sektoriala

1.3. “Mugikortasun adimenduna, hirian bizitzeko” izeneko jardunaldian parte hartzea

FEMPek (Espainiako Udalerri eta Probintzien Federazioa) eta ATUCek (Hiri Garraio Kolektiboen

Enpresa Kudeatzaileen Elkartea) antolatutako “Mugikortasun adimenduna, hirian bizitzeko”

izeneko jardunaldian parte hartu zuen Madrilen.

Dbusek Donostiako garraio publikoaren

kudeatzaile gisa duen esperientzia aurkeztu zuen

jardunaldira etorri ziren 70 pertsona baino

gehiagoren artean, tartean zirela udal ugarietatik

etorritako ordezkariak eta Madril edo Bartzelona

moduko hirietako garraio operadore nagusiak.

Parte hartzaileak oso interesatuta agertu ziren Dbusen erabilerari lotuta izan dituen

emaitza onez eta azken 10 urteetan egin diren jarduketez, eta Dbuseko sistema goraipatu

dute, Donostian erreferentziako garraiobide baita.
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2. Dbusera bisitak

Gaur egun Dbus garraio enpresen erreferentzia da

nazioartean, bere kudeaketagatik eta bere autobus flotan

ezarri dituen teknologia berriengatik. Horren adibide dira

2015ean, Dbusek egindako aurrerapen berriak ikusi eta

begiztatzeko asmoz, Espainiatik zein atzerritik Konpainiara

bisitan etorri direnak.

2015ean Dbusen lau bisita egon dira, tartean garraio

publikoaren alorreko adituak, europar proiektuetako

ordezkariak, eta enpresa teknologiko eta garraio publikoko

operadoreetako ordezkariak. Hauek dira horietako batzuk:

2015ean zehar Dbusek Donostiako ikastetxeetako haurren bisita ugari ere izan ditu.

Zehazki 600 haur baino gehiago egon dira Dbuseko Kotxetegietan bisita didaktikoa egiten,

haurrak garraio publikoarekin ohitu daitezen.

• Txileko Santiagoko hiriko garraio enpresetako

ordezkariak.

• Parisen egoitza duen IHEDATE (Azterlanen Europako

Institutua) erakundeko ordezkaritza bat.

• Londresen egoitza duen The Academy of Urbanism

hirigintzako Akademiaren ordezkaritza bat.


