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INNOVAE VISION
Donostiako Innovae Vision enpresak (http://www.innovaevision.com/),
komunikazio interaktiboko aplikazioetarako irtenbide teknologikoak ematen
espezializatuak, Erdialdeko Amerikako Toyota kontzesionarioetarako
proiektu bat garatu du, errealitate areagotuan oinarrituta.

Bisitatu bere weba.
http://www.innovaevision.com/
Toyotaren youtubeko bideoa.
Ikusi Bideoa

Kiosko birtual batzuk sortu ditu eta, horien bitartez, bezeroek (eskuak
kamera baten aurrean mugituta) Japoniako multinazionalaren modeloak
ezagutu ditzakete.
Innovae Visionek Mercedesekin ere egin du lan, webgune baten
sorkuntzan. Webgune horrek (http://www.experienciae.com/) errealitate
areagotuko hiru esperientzia eskaintzen ditu: gidatzea, autoa ikustea eta
autoaren xehetasunak taxutu eta pertsonalizatzea.

Joaquín Pérez Donostiako Gizarte Kontseiluko lehendakariari elkarrizketa.

"Hiria Urumea aldera zabaltzea litzateke
etorkizunerako proiekturik onena"
Joaquín Pérez da, joan zen otsailetik, Donostiako Gizarte Kontseiluko
lehendakaria. Pérezen iritzian beharrezkoa da erakunde hori hirirako eta
gogotsu betetzen ditu bere karguari dagozkion eginkizunak.
Aragoin jaioa bada ere, urte asko daramatza Donostian, Txomin bere auzoaren
aldeko lanean murgildurik. 2013an, Donostiako Hiritar Merituaren domina jaso
zuen, Txomin Enea auzoko –eta hiri osoko– elkarteehundurari bere bizi osoa
eskaini izanagatik.

20 urte Donostia‐Baiona Euskal Eurohiria eratu zela.

Nortasun bera partekatzen badugu,
garraio publiko erkide eta integratu batek
elkartu behar gintuzke
Euskal Eurohiriak aurten betetzen du bere sorreraren 20. urteurrena.
Bidasoaren alde bietako erakundeen arteko lankidetzahitzarmen gisa sortu
zen hura, gaur egun, Donostia eta Baiona arteko korridorean kokatutako
berrogei udalerri barnean hartzen dituen garapenagentzia bat da.
Esandako urteurren hori biribiltzeko, Euskal Eurohiriko Hirien Foroa bilduko da
datorren urrian, Donostiako Estrategia Bulegoak eta Euskal Eurohiriaren
Garapenerako Agentziak antolatutako ekitaldian.
Etorkizunari begira, Agentziaren eta hura osatzen duten erakundeen erronka
handiena honako hau da: Eurohiriko 600.000 herritar baino gehiagori zerbitzua
ematea bi hiriburuak lehiakortasunez, jasangarritasunez, erakarpenez eta era
integratuan lotuko dituen garraio publiko baten bitartez.

Bigarren mendeurrenaren oroitzapena
bidearen erdira iritsi da, Donostiako
herritarren proposamenetan oinarritutako
programa plural, partaidetzazko eta
belaunaldi arteko batekin
Abuztuaren 31 gerturatzen ari da, Donostiaren erreketa, suntsiketa eta hiria
berriz eraikitzeko erabakiaren 200. urteurrenaren oroitzapeneko une gorena,
aurten are hunkigarriagoak –posiblea bada– izango diren hainbat ekintza barne
hartuta

Egoitza berria, aire berriarekin, suhiltzaileen
eraikin zaharrean
Donostia 2016 Fundazioak duela hilabete batzuk jakinarazi zuen Hiriburutzaren
bulegoa Easo kalera, antzinako suhiltzaileetxera, eramango zuela. Eta agian

artikulu hau irakurtzen duzuenerako jada kokapen berrian egongo da, horretarako
denbora behar izan duten arren.

Ideia‐zaparrada adinekoekin eta adinekoentzat
Joan den ekainean 100dik gora pertsonak hiriaren adineko pertsonekiko lagunkoitasunari
buruzko jardunaldi batean parte hartu zuten.Topaketaren helburua zen adinekoek beraiek
planteatzea beren bizikalitatea hobetzeko zer behar dituzten.
Jardunaldia, Donostia Lagunkoia Hiri Plana egiteko prozesuaren parte da. Prozesua, 2013
urte hasieran jarri zen martxan eta udazkenean amaituko da. Prozesu honek hiriko
diagnosia eta balioztatzea eta zenbait ekintzaproposamenak izango ditu ondorio. Udalak
bultzatu du proiektua, Gizarte Ongizate eta Partaidetza departamentuek eta Donostiako
Estrategia Bulegoak koordinatuta.

Kolonbiako ordezkaritza batek Donostia bisitatu zuen
Harold Guerrero López Kolonbiako San Juan de Pasto hiriko alkateak joan den ekainaren
11ean, bisitatu zuen Donostia, hiriko Estrategia Bulegoan abiarazi zen topaketa batean,
non Kepa Korta zuzendarikoordinatzaileak harrera egin baition.
Kolonbiako ordezkaritzak, San Juan de Pastoko agintari gorena eta Findeter S.A.
Financiera del Desarrollo* erakundeko presidentea, Luis Fernando Arboleda, buru, David
Fernández, Urbe 2050eko (hiri iraunkor eta gainerakorrak garatzeko Eusko Jaurlaritzak
sustatu duen ekimena) zuzendariaren gidapean bisitatu du hiria.

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:

Uda Ikastaroa.
"HIRIA ETA POBREZIA: Hiriek garapen prozesuan duten rola".
Miramar Jauregia | Abuztua 2930.
2012 urtean, Caritas Gipuzkoak 29 mila pertsona artatu zituen lurralde osoan. Kopurua
bikoiztu egin da azken sei urteetan. Ikuspegi historikoa abiapuntutzat hartuta, Ikastaroak
mahai gainean jarriko duena, Europako ikuspegia izango da, enpatia gaitasunez, egungo
errealitate berriak eta ezkutuko pobrezia ulertzen ahaleginduko da, ikuspegi antropologikoa
ahaztu gabe. Pobreziak eta bere ondorioak, gure gizartean kalte handia egiten ari baitira.
Programa jaitsi | Matrikula orria jaitsi

Euskal Eurohiriko Foroa.
Donostiako Udala | Urria.
Foroa, Euskal Eurohiriak 20 urte bete dituela ospatzeko burutuko da. Foro horren xedea,
1813an hiria suntsitu eta berreraiki zeneko bigarren mendeurrena oroitzeko ospakizunak
abiapuntutzat harturik, Donostia bezala gerra hark kaltetu zituen beste hiri batzuetako
errealitateak eta proiektuak ezagutzen ahalegintzea da. Foruma baliagarri izango da, orobat,
mugaren bi aldeetako hainbat antolakunde, kolektibo eta sektoreren arteko lankidetza
esperientziak ezagutzeko, Eurohiriaren esparruko harremanprozesuak indartzearren.

Gerrak suntsitutako Hirien Europar Topaketa.
Donostia | Azaroa.
Topaketa, Donostiaren erreketa eta suntsiketaren bigarren mendeurrenaren oroitzapenaren
ekitaldi programaren esparruan kokatzen da, bertan europar gerretan biktimak izandako
zenbait Europako hirien adibide izango da.
Topaketa horren xedea, Europa hurbilago baten eraikuntzan hiritarrei parte hartzeko aukera
eskaintzea, Europar Batasunaren eta Europako herritarren partaide izateko zentzuaren alde
egitea, eta kultur eta hizkuntz aniztasuna suspertuz europar herritarrek elkarrekiko duten
tolerantzia eta ulermena hobetzea izango da.

DSS Lagunkoia. Hiri Plana.
Plan honen diagnostikoan parte hartu duten pertsonek hiriari buruz duten
irudia laburtzen duen bideoa.
#pertsonak eta baloreak #zahartze aktiboa

Euskal Eurohiriaren 20. urteurrena.
Donostiatik Baioanara Eurohiria zeharkatzen duen bideoa. Nortasunak
batzen gaitu.
#hiri lotua.

Bigarren Mendeurrena.
18132013 Bigarren Mendeurrenaren ikusentzunezko ikuskizuna.
Udaletxeko aurrealdea.
#bizi,gozatu #pertsonak eta baloreak.

Panajiko (India) ordezkaritza batek Donostia bisitatuko du, irailean

Donostia bere plan nagusia egiteko erreferentziazko hiritzat hartu duen Panajik, Goa estatuko hiriburuak (India), «eredu» duen hiriari
buruzko xehetasunak in situ ezagutu nahi ditu.
Horregatik, Indiako ordezkaritza bat Donostiara etorriko da, irailean. Data oraindik zehazteke dago, baina Donostia Zinemaldiaren
garaian izango dela ziurra da.
Bi hirien arteko loturak estutzen joan dira, urtearen hasieran Gipuzkoako LKS arkitektura eta ingeniaritza enpresa Indiako hiriko plan
nagusia idazteko nazioarteko lehiaketaren adjudikazioduna izan zenetik.
Donostia eta Panaji nahiko antzekoak dira egitura fisikoari, baliabide naturalen potentzialari eta turismora eta kulturara zuzenduta
egoteari dagokienez. Gainera, bi hirietan, nazioartean itzala daukaten zinema jaialdi garrantzitsuak egiten dituzte.
Estrategia Bulegoak LKS aholkularitzaenpresari plan nagusia idazteko lehiaketan adjudikazioduna izan zen txostena egiten lagundu
zion eta orain bisita horretako anfitrioi lanak egingo ditu. Donostiara datozen Indiako agintariei gehien interesa dakizkiekeen alderdiak
erakutsiko dizkie, bi hirietako agintarien arteko harrerak eta hurbilpena errazteaz gain.
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