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PARTE-HARTZEA ETA 
ESPERIENTZIEN TRUKEA

Dbusek aktiboki parte hartzen du nazioarteko 
hainbat eztabaida-gune eta lantaldetan, esperientziak 
partekatuz garraio publikoko eta hiri-mugikortasuneko 
profesionalekin. 

2018an Dbusek parte hartu du hainbat jardunaldi, 
eztabaida-gune eta lantaldetan.
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1.1 ATUC (Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos) 
elkargoko batzordeak

· ATUCeko Ekonomia-Finantza Batzordea.
· ATUCeko Material Mugikorraren Batzordea.
· ATUCeko Teknologia Berrien, Marketinaren eta Kalitatearen Batzordea.
· ATUCeko Giza Baliabideen Batzordea.

2018an ATUCen XXIV. Kongresuan ere parte hartu zuen Dbusek Ávilan.

1    EZTABAIDA-GUNEAK ETA LANTALDEAK

Dbusek aktiboki parte hartzen du nazioarteko hainbat eztabaida-gune eta lantaldetan, 
esperientziak partekatuz garraio publikoko eta hiri-mugikortasuneko profesionalekin. 

1.2 Europar proiektuak

· REPLICATE proiektuaren Batzar Nagusia Bristolen.
· E-MOBASK proiektu europarraren partzuergoaren bilkura Dbusen instalazioetan eta Baionan. 
· ETF-Garraioko Langileen Europar Federazioaren bilkura:
  EBSF_2 jardunaldia gidatzen laguntzeko sistemen inguruan: EKObus, NONVIS, Ecoassist. 

1.3. Elektromugikortasunari buruzko jardunaldietan parte hartzea Aranjuezen

Dbusek partekatu zituen bere esperientzia eta elektromugikortasunaren inguruko 
proiektuak negozio berriei buruz sektoreko gaietan espezializatutako Carril Bus aldizkariak 
antolatu eta Aranjuezen urriaren 22 eta 23 artean egindako jardunaldietan.

Dbusek azaldu zuen Konpainiak elektromugikortasunarekin eta ingurumenaren aldetik 
jasangarria izango den garraioarekin duen konpromisoa, eta horrekin zerikusia duten zer 
proiektu lantzen ari den une honetan. Halaber eztabaidatu zen operadoreek dituzten 
beharrak ibilgailu-flotak modu egingarrian elektrifikatzeari ekiteko orduan, eta baita 
hautabide teknologiko horren onurak eta desabantailak konpainien egunerokotasunean, 
eta beste propultsio-sistemekin nola bateratu daitekeen. 
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1.4. Beste lantalde batzuk

· Donostia hiriko gune kritikoen maparen jarraipena eta lanketa egiteko lantaldea.
· Donostiako Ikastetxeetan Mugikortasun Jasangarri eta Seguruaren aldeko lantaldea. 
· Mugikortasuneko Sektore Batzordea.
· Donostia Hiri Lagunkoia plana lantzeko Batzorde Teknikoa.
· Donostiako Udaleko Gizarte Batzordea. 
· Donostia Klima 2050 Eztabaida-gunean parte hartzea.

2    BISITAK DBUSERA

Gaur egun Dbus nazioarteko eredua da garraio publikoko enpresen kudeaketari eta bere 
ibilgailu-flotan teknologia berriak ezartzeari dagokionez. Horren adierazle dira 2018an 
Dbusek hartu dituen bisitak, bai nazionalak eta baita atzerrikoak ere, Dbusek egin dituen 
aurrerapen berriak ikustera etorri direnak.

Jardunaldi horretan parte hartu zuten ibilgailu elektrikoak dituzten beste hiri batzuetako 
operadoreen ordezkariek ere, adibidez, Madril, Valentzia, Bartzelona eta Málagakoek. 
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2018an Dbusek, halaber, Donostiako ikasleen hainbat bisita hartu ditu; guztira, mila bat neska 
eta mutikok bisitatu dituzte Dbuseko Kotxetegiak, haurrak garraio publikoaren ezagutzaile 
egitea helburu duten bisitaldi didaktikoetan.

Azpimarragarriak dira, era berean, sektoreko adituek eta teknologia-enpresek egindako 
bisitaldiak, eta haien artean:

· Baionako SMPBA (Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour) elkargoko ordezkaritza. 
  Asturiaseko Garraio Partzuergoa.

2018an Dbusek lankidetza berezia egin du nazio mailako beste hiri batzuetako garraio 
publikoko operatzaileekin, lortutako know-howa eta etorkizuneko proiektuak haiekin 
partekatuz.  Bereziki aipagarriak dira ondorengo bisita hauek:

· Gijóngo autobus-zerbitzuaren enpresa operadorea den EMTUSAko ordezkaritza bat.
· Suitzako Schaffhausen-eko Udaleko eta garraioko udal-enpresako ordezkaritza bat.
· Japoniako Hirosakiko ordezkaritza bat, Donostiako Ingurugiro Departamentuarekin lankidetzan.
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