Bideo nabarmenenak

Elkarrizketa

Ondorioak

Prentsa laburpena

AGORA 2015 HIGHLIGHTS
Biltzarrean parte hartu zuten, José Fariñaren, Sebastià Jorneten, Zaida
Muxíren eta Manu Fernándezen, lau hizlari buruen esaldi edo titular
nabarmenenak jasotzen digutu “arianarian” bideo honetan.
BIDEOA IKUSI >

HITZALDIEN BIDEOAK
Laburpenarekin gosegarria besterik ez baduzu izan, hemen, AGORA 2015
Hiri Berrikuntza Lantegietako txostenak osoosorik aurkituko dituzu.
Bideoak atalka antolatuta daude (hitzaldiak, ondorioak eta laguntzaileen
mintzaldiak) .
HITZALDIAK IKUSI >

Zaida Muxí‐ri elkarrizketa. Arkitektoa.

"Etxebizitza eskubidetzat hartu behar da,
eta ez kontsumo‐ondasuntzat; orduantxe

konponduko da arazoa"
Etenik gabe entzuteko moduko pertsona horietako bat da Zaida Muxí (Buenos
Aires, 1964). Azentu argentinar samurra entzuten diogu, katalanezko
esamoldeak gaineratuta, eta bere irribarre zintzo eta etengabearekin egin digu
ongietorria hasierahasieratik.
Arkitektoa eta hirigilea ikasketaz eta aktibista ogibidez, Buenos Aires eta
Bartzelona artean bizi da, hiri bakoitzaren egoera erlatiboa konparatzeak eta
ulertzeak ematen dion ikuspegia baliatuz. Eguneroko bizitzaz eta «bizitza
erreal» horretarako prestatutako hiriez hitz egiten du, baita elite politikoen
agendetan egon gabe herritarrei, eta asko gainera, axola dieten gauza txikiez
ere.
Otsailaren 12 eta 13an Donostian egindako AGORA 2015ean, Hiriberrikuntza
lantegiak biltzarrean egon zen. Hori baliatu dugu elkarrizketa hau egiteko.

Hiri‐berrikuntzari buruzko Lantegien
ondorioak
AGORA 2015en antolakuntzak zerbait azpimarratu nahi izan bazuen, gogoeta
eta pentsaera kolektibotik abiatuta, egungo plangintzaeredua eta hirigintza
diseinua eredu jasangarriago eta berritzaileago baterantz eraldatzea
ahalbidetzen duten proposamenen multzoa lortzea izan zen.
Horregatik, hemen biltzen diren ondorioak (egiazki, horien guztien laburpen bat
da) eredu berri horretarantz egiteko abiapuntua dira, lantegi bakoitzeko
kontalariek egindako lanaren emaitza. Hala, kongresu honetan parte
hartzaileek planteatutako ideiak, proposamenak eta ekintzak bateratu, egokitu,
bildu eta uztartu dituzte.

2015/02/12 | CADENA SER. Hoy por Hoy.
José Fariñari eta Kepa Kortari elkarrizketa.

“San Sebastián está bastante bien construida pero el
problema es estar preparado para lo que viene”

2015/02/17 | BERRIA
Zaida Muxíri elkarrizketa.

“Desberdintasun oro kalean ikusten da”

2015/02/13 | EL DIARIO VASCO
José Fariñari elkarrizketa.

"San Sebastián tiene un futuro bastante adaptado a la
ciudad que está por venir"

Horrela bizi izan zen AGORA 2015 twitterren
Agora 2015 Hiri Berrikuntza Lantegiak jarraipen ona izan zuen streaming bidez UPVEHUren web orritik
eta TELEDONOSTIK zuzeneko emanaldietarako duen kate digitalaren bitartez.
#Agora2015DSS biltzarraren hashtaga ere dezente mugitu zen Twitterren, arreta handia jarriaz
zuzeneko hitzaldi zein lantegiei ere. @paistransversalen bidez egindako storifyean jasotzen ditugu
biltzarreko tweet guztiak.

AVNAU
@AVNAU_COAVN

#Agora2015DSS "El cambio es ahora o nunca. Mientras duerme el monstruo inmobiliario"
Sebastia Jornet @AVNAU_COAVN @agoraLAB2015 @coavnss

Miren Vives
@MirenVives

#Agora2015DSS, ederra mahaiingurua! #JoseFariña #SebastiaJornet #ZaidaMuxí
#JCCuesta pic.twitter.com/M7E2L313jA

Estrategia Donostia
@e2020dss

@paistransversal: "Emaitza ulerkor bat sortu behar dugu jasotako informazio guztiarekin"
#Agora2015DSS @agoraLAB2015 #partaidetza
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