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IK4 ALIANTZA
Ikerlarien arteko elkarlana ondo baino hobeto islatzen du IK4 aliantza teknologikoak.
Donostian egoitza duten, CIDETEC, CEIT edota VICOMTech bezalako bederatzi zentro
teknologikoek osatzen dute.
2005ean sortua, zentro teknologiko independenteez osatutako Aliantza honen helburua
gizarteari balioa eranstea eta masa kritiko bat sortzea, industrian aplikatzeko eta
industriara bideratutako ikerketa lanak garatu ahal izateko.
Bisitatu bere weba.
http://www.ik4.es/eu/default.asp

Zifrek dena diote, 1400 langile baino gehiago (hauetatik %20a doktoreak), bidean
dauden 53 patente, 1500 enpresa pribatu baino gehiago bezero eta parte hartzen duen
90 europar proiektuetatik, 13tan du lidergoa.
Aliantzak zortzi unitate zientifikoteknologikoen inguruan egiten du lan: Bioteknologia y
Biomaterialak, Mikro y Nanoteknologiak, Ingurumena eta Birziklapena, Energia,
Industria produkzio eta kudeaketa, Mekatronika, Materialak eta Prozedurak,
Informazio eta Komunikazioen Teknologiak.

José Emilio Lafuente eta Jon Albizuri
elkarrizketa
Donostiako Plan Estrategikoak "Pertsonak eta Baloreak" izenburua duen ardatz
estrategikoa jasotzen du. Ardatz honen gakoak hauek dira: hiritar arduratsuak,
aktiboak, prestatuak eta solidarioak dituen hiria eta baloreetan eta kapital
sozialean indartsua den hiria.
Biztanleen zahartzearen garrantzia, aberatsen eta behartsuen harteko
arrailaren handitzea eta gizarte kohesioaren gabeziaren arriskua dira, besteak
beste, bere erronkak. Begibistakoak gaur, eta ez badugu pertsonenganako

apustu estrategikoa egiten, etorkizunean, orain baino agerikoagoak izango dira.
Gai honetan zeresan handia duten bi pertsonen ikuspuntua eta iritzia gerturatu
nahi dizugu irakurtzen ari zaren atal berezi honetan. Bata eta bestea bat datoz,
ekonomi eta garapen eredua aldatu beharra dugula esatean. Norantz goazen
hausnarketa bat. Argi baitago egoera ekonomiko okerrena dugun garaian,
gutxien dutenek, jaso behar dutela euskarri handiena.

» José Emilio Lafuente:
"Krisi garaietan inbestitu behar da gehien gizarte‐zerbitzuetan
eta pertsonetan"
» Jon Albizu Agirrezabalaga:
“Gauza txikienetatik eta tokian tokitik eraldaketa handiak egin
daitezke”

Donostiako Gizarte Kontseilua

Donostiako Gizarte Kontseilua berritu egin
da, gizartea hobeto ordezkatzeko eta
eraginkorragoa izateko helburuarekin
Joaquín Pérez Iriarte izango da Gizarte Kontseiluko lehendakari berria; Kepa
Korta, aldiz, lehendakariorde izendatu dute, berriz ere. Batzorde Iraunkorreko
beste hamahiru kideak ere berritu dira Gizarte Kontseiluaren eredu berri bat
proposatzeko Batzorde bat sortzea adostu zuten kide guztiek, organoa
eraginkorragoa izatea eta errealitate berrira hobeto egokitzea helburutzat
hartuta.

Lanegun bat Fernando Bernuesekin 2016ren bulegoan.

"2023? Donostia hiri irekia izatea gustatuko
litzaidake; bere arima irekitzea eta nolabaiteko
askatasun eta konplizitate lurrina izatea"
Bulegoan sartu ahala musu ematen die bere lankideei; eskuetan, bilobak oparitu
berri dion Zumetaren marrazki bat darama. Oso atsegina eta gozoa da, eta

asertibotasuna ageri zaio alde guztietatik.
Fernando Bernuesek (Donostia, 1961) eta Igor Otxoak osatzen dute
DSS2016EUren kulturazuzendaritza berria. Berarekin hasi nahi izan dugu
Donostia 2016ri buruzko gure buletinaren atal berri hau. 2016ren zuzendari
artistikoak argi hitz egiten du egungo egoeraz, zailtasunez eta, batez ere, 2016ko
Europako Kultur Hiriburua izateak eskaintzen dituen aukeraz.
Berarekin bulegoan igarotako egun batean edozer gauza gerta liteke, aspertzea
izan ezik.

1813ko Donostiako herritarrei egindako
bihotzeko omenaldiarekin abian jarri da
Bigarren Mendeurrenaren oroitzapena
1.000tik gora danborrarik, heldu zein haur, soinubakarrean, aintzinako San
Sebastián Zortziko martxa jo zuten Bigarren Mendeurrenaren lehenengo
mugarrian.

Plana bertan egon zen...
Donostiako Estrategia Bulegoak hainbat ekitalditan parte hartzen du; batzuetan txostengile
gisa, eta besteetan entzule gisa, gure jarduerarekin zerikusia duten gaiei buruz egunean
egoteko. Ekitaldi horien artean, kongresuak, topaketak, lantegiak, ikastaroak eta
jardunaldiak daude. Jarraian azalduko ditugu azken hilabeteotako adierazgarrienak:

XIX. MENDEA GOGORATUZ. ZINEA ETA SOLASALDIA: "BRUC, LA LLEGENDA"
Otsaila 22.
San Telmo Museoa
19:00 h  Donostia/San Sebastián.
» PDF Atxiboa

LIBURU AURKEZPENA "LA SOCIEDAD DONOSTIARRA, 18132013"
Otsaila 27.
Elkar liburudenda. Fermin Calbeton kalea.
10:00 h  Donostia/San Sebastián

HIRIA ETA POBREZIA IKASTAROA: "HIRIEN ROLA GARAPEN PROZESUAN"
Abuztua 2930.
Miramar Jauregia.
Donostia/San Sebastián

El Consejo Social se reúne hoy para abordar su actualización y elegir nueva
dirección  Diario Vasco (PDF)

El Consejo Social se reformará para convertirse en un órgano más ágil y dar cabida
a la izquierda abertzale  Noticias de Gipuzkoa (PDF)

Panaji hiriak (India) Donostia hartu du erreferente gisa

Bi hiriek zenbait elementu oso antezko dituzte; esaterako, egitura fisikoa, baliabide naturalen potentziala, turismoarekiko eta
kulturarekiko orientazioa, eta bestelako alderdi zehatz batzuk. Panaji, Donostia bezalaxe, Indiako lehenengo nazioarteko
zinemajaialdiaren egoitza da, herrialde osoko garrantzitsuenarena, hain zuzen.
Antzekotasun horiek Gipuzkoako LKS arkitektura eta ingeniaritzaenpresak Indiako Panaji hiriko masterplana egiteko nazioarteko
lehiaketa irabazi ondoren azaleratu dira. Hiria, esan bezala, bereziki turistikoa den Goa estatuan dago.
Mandovi ibaiaren ertzean dagoen Panaji da estatu horretako hiriburu politikoa, eta portugaldarren okupazio garaiko ondare aberatsaren
jabe da.
LKS enpresak osatuko duen masterplanaren helburua Panajiren eraldaketari ekitea da, horretarako, besteak beste, azpiegiturak,
mugikortasuna, bidaiarien garraioa eta gune publikoak hobetuta, baita ibaiibilguak eta haien hertzeak integratuta, kulturaondareari
balioa emanda eta hiriaren itxura berrituta ere. Masterplana Gipuzkoako enpresari esleitzeko arrazoi nagusietako bat erreferente gisa
Donostiako hirieredua zuela izan da. LKSren proposamenak barnean hartzen du Donostiako Udalaren Estrategia bulegoaren
lankidetza.
Donostiari buruzko hainbat aipamen biltzen dituen albistea Indian oihartzun handien duen The Times of India egunkarian agertu da
(hiru milioi irakurle egunero); egunkaria, mundu guztian gehien irakurtzen den ingelesezko berripaperetako bat da.

» Albistea PDF
» Prudent Mediako, Panajiko telebista lokaleko, albistegia. 2013/01/23

