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130. URTEURRENA

2016ko uztailean Dbusek bere 130. urteurrena 
ospatzeko ekitaldiei eman zien hasiera. 2017ko 
uztailera arte luzatuko den programan jarduera 
ugari aurkituko ditugu. Donostian zerbitzua ematen 
hasi zenetik 130 urte bete dituela ospatuta, Dbusek 
azpimarratu nahi du hiriari egiten dion ekarpena, 
garraio hurbila, irisgarria eta ekologikoa den heinean, 
bere emaitza onengatik eta iraunkortasunarekin duen 
konpromisoagatik nazioartean aitortu zaionez. 130. 
urteurren honen programaren asmoa da egunetik 
egunera Dbuseko autobusak gero eta pertsona 
gehiagorengana hurbiltzea. 3 bloke tematiko ditu: 130 
urteko historia, Ezagutu Dbus eta Dbus Hiri Berdea. 
Jarduerak etengabe egingo dira, Dbus sortu zenetik 
130 urte betetzen dituenean hasita, eta 2017ko 
uztailaren 18an bukatuko dira, egun horretan Dbusen 
lehen linea abian jarri zenetik 130 urte beteko baitira. 
Dbus 1886ko abuztuaren 28an sortu zen, baina bere 
historiako lehen ibilbidea hurrengo urteko uztailaren 
18an egin zuen. Kontxatik, Plaza Zaharretik eta 
Ategorrietatik egin zuen ibilbide hura, zaldiz tiratutako 
tranbia batekin. Egin diren eta egingo diren jarduerak 
ezagutzeko, Dbusen web orriak urteurrenari 
eskainitako atal bat dauka. 

Ikus jardueren programa euskaraz:
http://www.dbus.eus/wp-content/uploads/2016/07/130aniv-eu.pdf

Ikus jardueren programa gaztelaniaz:
http://www.dbus.eus/wp-content/uploads/2016/07/130aniv-es.pdf
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 1    130 URTEKO HISTORIA

Jardueren lehen blokeak Dbusen 130 urteko historia du ardatz, izan ere, urte horietan 
guztietan milioika pertsonak bidaiatu dute Dbuseko autobusetan. Milaka oroitzapen, pasadizo 
eta istorio, donostiarrek eta inguruko bizilagunek gogoan dituztenak. 

Donostiako pertsona anonimo askok 
hartu dute parte kasurako sortutako 
urteurren-bideoan. Dbusen historia 
bizia dira. 

https://www.youtube.com/watch?v=fteZwTkryXI

Jardueren bigarren blokeak Dbusek urte hauetan izan duen bilakaerari erreparatzen dio, 
bereziki azken hamarkadakoari. 

2016an adin guztietako donostiarrek hobetu ezagutu ahal izan dituzte Dbusen 
funtzionamendua, bere historia eta Donostian eskaintzen duen zerbitzua, herritarrek parte 
hartzeko jardueren bitartez. 

· Dbuseko Kotxetegietara 
bisitak barne funtzionamendua, 
tailerra eta egunero eskaintzen 
den zerbitzuan nahastuta dauden 
sailen funtzionamendua hurbiletik 
ezagutzeko. 

· Gymkhana Olatu Talka 
programaren barruan. Bertan, 
adin guztietako 60 pertsona 
baino gehiagok hartu zuten 
parte. Pistak jarraituz, hiriko 
hainbat puntu eta hauek 
lotzen dituzten Dbuseko lineak 
ezagutu zituzten. 

 2     EZAGUTU DBUS
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 3    DBUS HIRI BERDEA

130. urteurreneko jarduera gehienen ardatz nagusia da Dbus Hiri Berdea, non Dbusen 
izaera iraunkorra azpimarratzen den. 

Kanpaina honen barruan antolatutako jarduerek 
Dbuseko erabiltzaileen elkarrekintza eta parte-
hartzea sustatu dute, eta garraio modu gero eta 
garbiagoaren eta ingurumena gero eta gehiago 
errespetatzen duenaren alde apustua egiteak 
duen garrantziari balioa eman diote. 

ONCEko asteburuko kupoiaren edizio 
berezia (2016ko abuztuaren 28an), Dbusen 
130. urteurrenari dedikatua. 

Material berrerabiliekin autobus-maketak sortzeko haurrentzako tailerra: sei saioz 
osatutako bi tailer egin ziren Aieteko Haurtxokoan urrian eta azaroan, 12 urteko haurrekin 
eta hauen familiekin. 
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 #NikEreDbus Kanpaina, garraio publikoa batetik bestera ibiltzeko modu iraunkor gisa 
erabiltzearen garrantzia azpimarratzeko. 2016ean, bertan, Donostiako pertsona anonimoek 
zein La Oreja de van Gogh bezalako taldeek edo Donostiako traineruko arraunlariek hartu 
dute parte. 

“Perching” ekintza autobusetan. Jarduera honek interes handia eragin zuen autobus 
hibridoetako bidaiarien artean. Urrian eta abenduan, hiru egunez, etxean ereiteko 4.000 
hazi-unitate banatu ziren, bizitza iraunkorreko ohiturak sustatuz. Urrian espinakaren hazia 
aukeratu zen; aurrerago, hainbat koloretako zerba-haziak banatu zituzten. Jarduera hori 
Cristina Enea Fundazioaren laguntzaz burutu zen. 

130 urteurrena oroituz Eguberrietako 
Zorion-agurra postal moduan, Hiri Berdea 
kanpainako pertsonaiekin. Autobusa gehien 
erabiltzen duten donostiarrek zorion-agurra 
euren etxean jaso zuten, euren fideltasuna 
eta Donostian garraio modu iraunkorraren 
alde egindako apustua saritzeko. 
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