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DONOSTIA MARKET
Vintage Market, The Sunday Market… Europako erako azokek gure hirian tokia eta bezeroak dituzte;
sormenezko salerosketa modu bat osatzen dute, modu burutsu eta kosmopolita, eta leitmotiva, ondo
pasatzeaz gain, objektu bakan edo bitxiren bat eskuratzea da.

The Sunday Market
The Sunday Market Kursaalera iritsiko da, apirilaren 13an. Gauza politen
merkatu gisa definituta dago, eta hileko bigarren igandeetako ezinbesteko
hitzordu bilakatzeko asmoz sortu da. Apainketa, altzariak, retro objektuak,
vintage arropa, betaurrekoak, cupcakeak, artisautza, denda xarmagarriak,
gastronomia, musika... Partikularrei eta online dauden negozio txikiei
protagonismoa emango die, kontsumitzeko modu alternatibo gisa.
Ekimenaren atzean, Espacio Actitudes dago.
Informazio gehiago +

Vintage Market
Vintage Market martxoaren 13tik 16ra egin zen, Londres hotelean,
Dress&Shop etxeak antolatuta. Bertan, arropa, jostailuak, altzariak, eta
abar eros zitezkeen; guztiak ere vintage erakoak. Guatequea, bermutak,
gozokiak eta dibertsio handia izan ziren.
Informazio gehiago +

Donostiak 2016ko Hiriburutza aurkeztu du
CIDEU sareko XXI. kongresu eta
biltzarrean, Kolonbiako Medellin hirian

CIDEU Hirien Garapen Estrategikoaren Iberoamerikako Zentroko
presidenteorde izendatu dute Donostiako alkate Juan Karlos Izagirre, eta
presidente, berriz, Aníval Gaviria Medellíngo alkatea (Kolonbia). Hala erabaki
zuten Kolonbiako hirian apirilaren 5ean egindako CIDEUren Biltzar Nagusian.

Lau euskal artistek “Corners of Europe”
proiektuaren baitako Northern Ireland
Xpedition‐an
Pasa den urteko urrian Euskal Herrian izandako Basque Xpeditionaren ostean,
Norther Ireland Xpedition delakoa ospatu zen joan den, martxoan. Diziplina
ezberdineko lankidetzaproiektuen sorrera sustatzea helburu duen Corners
proiektuaren seigarren espedizioa, alegia.

Auzo elkarteek pisu handiagoa izango dute Gizarte
Kontseiluan
Udaleko osoko bilkurak aldaketak berretsi beharko ditu.
Plan Estrategikoaren Batzorde Delegatuak izena aldatuko du –Plan Estrategikoaren Lan
Batzordea izena izango du– eta ordezkatutako pertsonakopurua handituko da –29tik
38ra–.

Oarsoaldea Euskal Eurohiriko kide berria
Joan den martxoaren 7an burututako Euskal Eurohiriko batzarrakOarsoaldearen batzea
onartu zuen, Baionatik Donostiara doan hiri multzoan ez zegoen eskualdea bakarra.
Eurohiria osatzen duten eskualdeetako arduradunek, San Markos Gotorlekuan bildurik,
modu positiboan balioetsi zuten Oarsoaldearen batzea.

Euskal Eurohiriaren estatutuen aldaketa behartu zuen Oarsoladearen batzeak. Halaber,
Donostiaren ordezkaritza aldatu egiten da, Eurohirian hiru kide izatetik bi izatera pasatzen
da.

Hirien arteko lankidetza, erabakigarria plangintza
estrategikoaren etorkizunerako
Zaragozak duela hamazazpi urtetik antolatzen duen Hiri eta Lurralde Plan Estrategikoen
Topaketak «Europari begiratu» dio, etorkizunerako ikuspegi argiarekin eta jarraitu
beharreko lanildoari buruzko gogoeta egiteko helburuarekin.
Donostiako Estrategia Bulegoak parte hartu du topaketan.

Gizarte Kontseiluko Batzorde Iraunkorra Tabakaleran
bildu zen
Tabakalera proiektuaren bilakaera ezagutzera emateko balio izan zuen, besteak beste,
ohiko bilerak. Baita Gizarte Kontseiluaren akzioildoak eta lehentasunak ezarriko dituzten
lantaldeak eta hauek osatuko dituzten kideak eta gaiak proposatzeko balio izan zuen ere.

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 IKASTAROAK.

“Gobernantza berria herritartasun berriarentzat”
Irailak 45
Miramar Jauregia, Donostia.

Próxima parada San Sebastián.
Radio San SebstiánCadena SERek “Próxima parada San
Sebastián” izeneko atal berria jarri zuen martxan 2013an, hiriaren
iragana ezagutaraztea eta etorkizuna aurreikustea xede duena.
Gainera, atala programa liderraren barruan dago; hau da, Eva
Monentek aurkeztutako Hoy por Hoy San Sebastián saioan.
Bi astean behin etorkizunari begiratzen diogu, Donostia bizitzeko, lan
egiteko eta zoriontsu izateko hiri onena izateko funtsezko alderdiei
erreparatuz.
Sakatu hemen podcast guztiak entzuteko

2014/03/29 | EL DIARIO VASCO

"El 2016 debe entusiasmarnos a todos"
El equipo municipal que hará de 'engarce' con la capitalidad pide a los
guipuzcoanos 'implicarse a fondo'. "Es una oportunidad histórica y hay
que ponerse las pilas ya".

2014/04/06 | EL DIARIO VASCO

“Los mayores no somos una carga”
Uno de cada cinco guipuzcoanos tiene ya más de 65 años, por
encima de la media europea. "Estamos a tiempo de reaccionar, pero
solo si colocamos el tema en el primer nivel"

Sekzio berria estreinatzen dugu begirada TWITTERen jarriaz.
Mikroblogginga modan da eta sarritan, buruko informazio iturri bilakatzen da. Bestalde, bideo eta

irudi ikusgarriekin harritzen gaitu noizbehinka eta bestetan irribarrea ateratzen digu. Hona hemen,
gogokoen ditugun tweetak.

@BBC_Future
Watch all the air travel in #Europe with this beautiful video
http://bbc.in/1qvkU7p
pic.twitter.com/p9au96TvIH

@AtlanticCities
The largest free mass transit experiment in the world. #TALLINN, #ESTONIA, #movilidad
http://www.theatlanticcities.com/commute/2014/01/largestfreetransitexperimentworld/8231/

@tecnalia
The 20 best #jobs of the #future.
http://www.businessinsider.com/bestjobsofthefuture20141?op=1#ixzz2rJIL1mfr

Donostia etorkizuneko «munduko hiririk onena» da

Ez dugu geuk esaten, CCN kateak esaten du, bere webgunean. Nabarmendu duenez, «munduko hiri onenen zerrendan –oro har, ez
bisitatzeko edo bizitzeko—, jadanik bosgarren lekuan dago, Charlestonekin berdinduta (AEB)» eta «segur aski, laster, 2016an,
ezagunago bilakatuko da, urte horretan Europako Kultur Hiriburu izango baita ».
CNN kateak 2014an bisitatu beharreko tokien zerrenda bat eskaintzen du, eta lehenengo tokian, Brasil eta bertan egingo den Munduko
Futbol Txapelketa daude. Donostia ere zerrendan dago –berak ixten du–, beste helmuga oso erakargarri batzuekin batera, adibidez:
Panama (kanalak ehungarren urteurrena beteko du), Islandia (hamarkadako aurora boreal onena) eta Zeelanda Berria (aurten, 2.500
kilometroko bizikletetarako bidesare baten lanak bukatuko dituzte).
Daniel Fessenmaierrek, Templeko Unibertsitateko (AEB) turismo eta merkataritza elektronikoko adituak zera esan du Donostiaz: «Uste
dut garrantzitsua dela hara masek helmuga deskubritu baino lehen iristea».
CNN katerako esteka (webgunea) »
Hiriburutzaren webgunerako esteka »
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