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TEDx (Technology, Entertainment, Design ingelesez) “zabaltzeko interesgarriak diren ideiak”
ezagutzera ematen duen irabaziasmorik gabeko elkartea da.
Donostiak TEDX propioa du lan desinteresatua burutzen duen talde bati esker. TEDx Amara delakoa
Ernest Lluch Kultur Etxean burutzen da eta bi urtetan arrakasta eta sentsazio onak jaso dituzte.

TEDX Amara
2014ko saioan, CSICeko ikertzailea, Gustavo Schwartzek, Zuk Egin
Dezakezu mugimenduaren sortzailea, Iker Fernandezek, El Método Arrieta
dokumentalaren protagonistak Lourdes eta Mentxu Arrietak, ikerketan eta
garapenean Euskadin dugun aditu nagusienetakoa Juanjo Goñik eta
Santiago Aldeguerrek, hartu zuten parte. Aldeguerre, ikertzaile eta
musikaria, arazoak dituzten pertsonen garapena ahalbidetzen duen musika
notazio sistema berria bat aurkeztu zuen.
Informazio gehiago +

Txuri Aranburu.
2016rako lan taldearen Koordinatzailea.

"Udalaren egitura osoa DSS2016rako ari da
lanean"

Txuri Aranburu, Pedagogian lizentziaduna eta Gizarte Hezkuntzan diplomatua,
DSS2016rako Donostiako lan taldeko koordinatzailea da. Hiriak prest egon
behar du, arlo guztietan, halako neurriko gertaera bati aurre egiteko.
Aranburuk 28 urte egin ditu udalean lanean; hasieran, teknikari moduan eta
ondoren, Gazteria, Hezkuntza, Lankidetza eta Giza Eskubideen Zuzendaritzan.
Hiriaren bigarren mendeurreneko programazioko arduraduna ere izan da.
Kementsua, eraginkorra eta ekintzailea da, eta burubelarri arituko da
Donostiak 2016ko hiriburutzak eskatzen duen maila izateko. Beti ari da taldean
lanean eta besteen esfortzua kontuan hartzen.

UPV‐EHUko Uda Ikastaroak.

Herritar berrientzako gobernantza berria.
«Gobernantza da garapen ekonomiko, sozial eta instituzional iraunkorra lortzea
xede duen gobernatzeko artea edo modua, Estatuaren, gizarte zibilaren eta
merkatuekonomiaren arteko oreka egokia sustatuz» (RAEk jasotzen duen
esanahiaren euskarako itzulpena).
Ikastaroko hitzaldietako batzuek definizio akademikoa baliatu zuten gure
eguneroko bizitzaren parte den eta batzuetan gogoan hartzen ez dugun gaia
aurkezteko.
Klase politikoa, lidergoa, ustelkeria, krisia, partehartzea, gogaitzea, eredu
aldaketa, zuzenbidea eta Europa, besteak beste, horiek dira Miramar jauregian
bi egun horietan entzundakoa ondoen laburbiltzen duten kontzeptuak.

DSS2016EUk “uda‐gau bateko ametsa” biziko
du.
2016 udako une indartsuenetako bat izango, literatur historiaren obra
ezagunenetako bat, William Shakespeareren “Udagau bateko ametsa” 2016ko

udako solstizioan antzeztuko da Donostian.
Duela gutxi ezagutu dugun kultur proiektua da, Ahotsen Itsasargiaren barnean
da eta udazkenean bere lehenengo urratsak ematen hasia da.

Ljubljana (Eslovenia) liluratuta dago Donostiako
xarmarekin.
Irailaren amaieran Esloveniako hiriburuan, Ljubljanan, Future of Cities Foruma egin zen.
Forum hau 2011. urtez geroztik egiten da eta aurten Euskadi ere bertan izan da,
gonbidatutako eskualde gisa. Donostia eta Bilbo egon ziren topaketa honetan, Mondragon
Taldeko hainbat erakunderekin batera. Ljubljana Green Capital izango da 2016. urtean.

Donostiak komunikazio estrategikoari eta hiri‐
marketingari buruzko jardunaldi batean parte hartu
du.
Estrategia Bulegoak, pasa den irailaren 30ean, Zaragozako Udalak antolatutako eta
Connecting cities, building successes europar programaren barruan kokatutako “La
comunicación estratégica de la ciudad de Zaragoza” topaketan parte hartu zuen.

Goako (India) lehen ministroak Donostia bisitatu du.
Juan Karlos Izagirrek, Donostiako alkateak, Manohar Parrikar, Goako lehen ministroari
harrera pribatua egin zion udalean. Ondoren, Parrikar buru zuen Indiako delegaritzak,
Aquariuma eta Kursaala bisitatu zituen.
Goako lehen ministroak jakinmin berezia izan zuen Donostiako mugikortasun sistemaren
nondiknorakoak ezagutzeko.
Topaketa, Goako estatua eta Donostiaren arteko erlazioa estutzeko balio izan zuen.

Donostia Lagunkoia, hiriak sustatutako ekimena da, Donostiako Udala buru duena, eta bere helburu
nagusia adineko pertsonak zoriontsu izatea da, zuzenean eragiten dizkieten erabakietan modu aktiboan
parte hartzea eta, batez ere, gure hirian ondo bizitzea. Alor ugari barne hartzen ditu eta hori eratzen ehunka
pertsonak lan egin dute.
Zeharkako izaera duen proiektu honen harira, adineko pertsonei zuzendutako atal berri bat sortu nahi izan
dugu, jada bizitza profesionaletik erretiratuta egon arren, oso modu desberdinetan gure hiriaren alde lanean
jarraitzen baitute. Horrelaxe esan nahi diegu “ESKERRIK ASKO!”.

Pilar Romea Miguel. DANDAI.
Pilar Romea Miguel duela 72 urte jaio zen hainbat negozio zituen familia batean, eta
haietan lagundu behar izan zuen. Zaintzailea izan zen, lehenengo bere haurrena eta
aurrerago bere arbasoena. Garai hartan ez zegoen ez haurtzaindegirik ez adinekoentzako
egoitzarik. Kezka handiak zituen, baina lan hura egitea egokitu zitzaion.
Duela hamaika urte, emakume talde batekin DANDAI elkartea sortu zuen, emakumeei,
bereziki bakarrik senti daitezkeenei, tailerrak, hitzaldiak, ikastaroak eta prestakuntza
eskaintzen dien entitatea. Gizartelan bat egiten dute, non enpatia, elkartasuna eta umore
ona hitz gakoak diren.
Irratian tertuliakidea eta blogaria da, eta modu aktiboan parte hartzen du Berdintasunaren
Aholku Batzordean, Emakumeen Etxean, eta Emakumeak eta Hiria foroan.
Bere curriculum ezkutuan dio “interpretea, saltzailea, pediatra, geriatra, psikologoa,
ekonomista, soziologia, blogaria, etab." dela. Ez du sekula karrera horietako bat ere ikasi,
baina bere biziibilbidean zehar lan horietako bat edo beste egin du ia ordainsaririk jaso
gabe; hori bai, estatuari milioika eta milioika pezeta aurreztu dizkio (bere belaunaldiko
beste hainbeste emakumek bezala).
Web DANDAI

Vicente Zaragüeta Laffitte. AQUARIUM.
Vicente Zaragüeta Laffitteren izena Donostiako Aquariumarekin lotuta doa, zalantzarik
gabe. Duela 87 urte jaio zen Hernanin, ikertzaile, bankari eta enpresarien familia batean,
eta hiru hamarkada darama bere aitona Vicente Laffitte Obinetak fundatu zuen museo
donostiarrari lotuta.
Gipuzkoako Ozeanografia Elkarteko presidentea da Zaragüeta eta berari zor zaizkio bai
Aquariumaren berpiztea, bai museo donostiarrak, berrasmatu zenetik gauzatu dituen
ikerketa, hezkuntza eta aisiarekin lotutako ekimen guztiak.
Baina itsasoarekiko duen grinaz haratago, bere egiten jakitea eta laguntza geratzen da,
eskatzen zaion guztiguztian. Zaragüeta hiriaren berrehungarren urteurrenean inplikatu
zen, “Bakea tokiantokian eraikitzen” nazioarteko konferentziaren ohorezko patroi izan zen
eta bere curriculumean dago, halaber, Monakoko printzeek gure hirira egindako bisita
Gipuzkoako Ozeanografia Elkartearen mendeurrenaren ospakizunean.
Web Aquarium
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Faktoria Uda
"Gobernantza berria herritartasun berriarentzat" Uda Ikastaroa zela
eta, Euskadi Irratiak Kepa Korta, ikastaroko zuzendaria eta Axier
Jaka, Donostiako Udaleko Partaidetza zinegotzia eta ikastaroko
hizlaria elkarrizketatu zituen.
Iraupena: 23’21”

Begirada TWITTERen jarriaz jarraitzen dugu.
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,
azken boladako gogokoen ditugun tweetak.

Alvaro Garrido. @Algaoso
"En la juventud aprendemos, en la vejez entendemos."
1 de Octubre  Día internacional de las personas mayores.
https://twitter.com/Algaoso/status/517208886756257792

@BBC_Future
The secret to staying #safe #online.
http://www.bbc.com/future/story/20141010thesecrettostayingsafeonline
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