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Weekinn ekimenak asterik nazioartekoenari amaiera eman dio.

Donostiako WeekINN Berrikuntza Astearen bosgarren edizioa izan da aurtengoa, Alkateordetzak antolatuta 
Donostiako Sustapenaren bitartez, eta atzo amaitu zen. Bertan, nazioartekotzearen aldeko apustua jorratu da, 
eta antolatutako jarduera ezberdinetan Boston, Oslo, Helsinki, Vilnius, Utrech edo Bristol bezalako hiriek hartu 
dute parte. Edizio honetan 5.000 pertsonak hartu dute parte, Donostian nahiz parte hartu duten hirietan anto-
latutako jarduera ezberdinetan, eta horietatik mila bat gazteak izan dira. Berrikuntzaren Aste honek 300 
ordutik gorako jarduera eskaini du, tokiko, estatuko eta nazioarteko 150 aditurekin, hiriko 25 kokalekutan.

Gainera, aurten, WeekINN Astean, arreta berezia eskaini zaie hezkuntzasistemaren esparruko berrikuntzarekin 
zerikusia duten gaitasunak garatzera bideratutako ekimenei, eta, era horretan, Kursaalean, hezkuntzako profesiona-
lentzako eta ikasleentzako saioa egin da. Ernesto Gasco alkateordeak ondorengoa adierazi nahi izan zuen: “Berri-
kuntzaren Aste honetan funtsezko hiru ardatz jorratu ditugu: hezkuntza, enpresak eta nazioartekotzea. 
Aipatzekoa da herritarren parte-hartze izugarria, 5.000 pertsonatik gora, eta hezkuntza, enpresa edo ikerke-
ta-zentroak bezalako sektore ezberdinen inplikazioa. Donostiako Aste hau berrikuntzaren hiriburu bilakatzea 
lortu du”.

Aurten, Berrikuntzaren Astean, karpa handi bat izan dugu berriro ere Donostiako Boule-
vardean; hau da, “KapsulaINN-Berrikuntzaren Faktoria”, eta herritarrentzat doakoa 
izan da, eta irekita egon da egun osoan zehar, berrikuntza eta teknologiak erakusteko 
gunea bezala. Modu horretan, robotikako tailerretan parte hartzeko aukera egon da, 
teknologiak testatzeko saioak egin dira eta tokiko proiektu ekintzaile eta berritzaile 
berriak ezagutu ahal izan dira. Halaber, WeekINN ekimenak informazioa emateko 
tresna ezberdinak abian jarri ditu; hala nola, APP bat, programaturiko jarduerak erabilt-
zaileek egunero kontsultatu ahal izateko, informazio zehatzarekin eta ordutegi eta 
egoitza eta guzti, eta programatutako jardueretan zuzenean izena emateko aukera ere 
eskaini du. Horrez gain, egunero blog bat idatzi da, Donostia WeekINN Astearen jardue-
ra nabarmenen laburpenarekin, eta garatutako kontzeptuak eta jarduerak oinarri hartu-
ta, laburpen bisualak marraztu dira.

Orobat, Berrikuntzaren Astean zehar, DonostiaINN enpresa-berrikuntzaren sariak 
banatu dira; aurtengoa hirugarren edizioa izan da, eta horien helburua da gai horretan 
hiriko enpresek burutzen duten ahalegina saritzea bi kategoriatan: enpresa finkatua 
eta enpresa gaztea. Lehen kategorian, Ibermatikak jaso du saria eta bigarrenean, 
Graphenea enpresak.

Aurtengo edizioan jardunaldien kokaleku aniztasuna izan da astearen beste ezauga-
rrietako bat, Miramar Jauregia, Dabadaba edo Altxerri bezalako aisi aretoak eta      
Illunbe adibide.

Jada atzerako kontaketa hasi da DonostiaWeekINN Berrikuntza Astearen seigarren 
edizioa prestatzeko; hau da, Donostiako berrikuntzaren eta talentuaren aldeko 
apustua ezagutzera emateko eta lankidetza indartzeko hirian erreferente bezala 
finkatu den ekitaldia.



sormena behar da. 'Knowmad' delakoa gaitasunak hartzeko 
eta sormena garatzeko interesa duen pertsona bat da, sorme-
naren bitartez bakarrik berritu ahal izango baita”. 

Hitzaldiaren ondoren, idazlea eta komunikatzailea mahai-inguru 
bat moderatzeaz arduratu zen. Mahai-inguruan, Raquel 
Vázquez Llorente, abokatua eta 30 urtetik beherako emakume 
berritzailea bezala ezaguna, eta Carlos Castro González, 
Leukoko CEOa eta MIT Technology Review-k 35 urtetik beherako 
gazte berritzailetzat jotakoa, izan ziren protagonistak. Biek 
beren karrera profesionala garatzen lagundu dieten erremintak 
nabarmendu zituzten. Prestakuntza akademikotik haratago, 
“nahiz eta etorkizunean mugitzeko aldamioa izan”, biek adierazi 
zuten haien ibilbidean asko lagundu diela bidaiatzeak, jendea 
eta esperientzia berriak ezagutzeak, pentsamendu kritikoa 
garatzeak, batzuetan erosotasun-zonatik irteteak, historiak 
entzuteak, irakurtzeak eta haien balioekin konektatzen duten 
eremu interesgarriekin edo pertsonekin denbora igarotzeak. 

Goizeko jardunaldia AndeRois 'webserie'aren emankizunarekin 
amaitu zen. Josebah Espeso sortzaileak (aktoreetariko bat), 
Xabier Perurenak eta Cristina Gimenez Elorriagak, Deusto 
ForoTech-en zuzendariak, proiektu hau babesten duenarenak, 
nabarmendu zuten 'webserie'aren helburua dela teknologiak 
duen inpaktuari balioa ematea kulturarekin eta gizartearekin 
zerikusia duten alderdietan, eta, aldi berean, gazteenen artean 
bokazio teknologikoak sustatzea. Hori guztia umore handiko 
dosiekin bultzatuta. Jardunaldian zehar, bertaratutakoek baita 
ere aukera izan zuten Donostiako ikastetxeek, First Lego 
Leaguen parte hartzen dutenek, egindako proiektuei buruzko 
erakusketaz gozatzeko. 

Etengabeko prestakuntza 

Arratsaldean, berriro ere Kursaala hautatu zuten profesionalei 
zuzendutako hainbat hitzaldi eta mahai-inguru egiteko, 
hezkuntza-arloko etorkizuneko erronketan oinarrituta. Donos-
tiako Sustapeneko Ainhoa Aldasorok Donostia Innovation 
Campusa proiektuaren garrantzia azpimarratu zuen, talentua 
duten pertsonekin lan egiteko eta haiek zaintzeko. Atzokoa 
bezalako ekitaldiak topagune garrantzitsuak direla esan zuen 
hiriko gazteen irakasleekin konektatze aldera, ikasleen talentu 
potentziala haiek detektatu baitezakete ondoen.

Cristóbal Cobok, hezkuntzako teknologia berrien arloko irakas-
leak eta ikertzaileak, azaldu zuen beti utzi behar dela "esperi-
mentaziorako eta ikaskuntzarako tartea". Gizarte bezala aurrera 
egiteko, eragozpenak jarri eta benetako arazoak konpontzen 
ahalegindu behar da”. Haren ustez, “teknologia erabiltzen jakin 
behar da eta giza zientziak pentsamendu zientifikoarekin eta 
STEMekin (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths 
ingelesez; hots, Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta 
Matematikak) batzen saiatu. Hezkuntzak etorkizunean izango 
dituen erronkei dagokienez, lan-bizitza osoan prestatzen joan 
behar dela azaldu zuen, arlo teknologikoekin loturiko karrera 
berriak sortuko direla eta jasotako ezagutzak, 'online' bidezkoak 
edo presentzialak izan, ziurtatzeko modu berriak egongo direla. 

Bestalde, Diego Soroak, ekintzaileak, arkitektoak eta Singulari-
ty Universityko enbaxadoreak, aurrerapen teknologikoak 
hezkuntzan norabide egokienean bultzatzearen aldeko apustua 
egin zuen. “Teknologiek hezkuntzaren kontzeptua alda 
dezakete. Jarduera bat digitalizatzen hasten denean, modu 

Hezkuntzan teknologia berriek duten 
inpaktua eztabaidagai Donostia 
WeekINN Asteko lehen jardunaldian 

Teknologia emergenteek hezkuntzarekin loturiko lanbide eta 
tresna berriak sortuko dituzte. Etorkizuneko langileek sortzai-
leak, berritzaileak eta ikasten jarraitzeko motibatuak izan 
beharko dute. Donostia WeekINN Asteko lehen jardunaldian gai 
horietaz arduratu dira ekintzailetza-arloan nazioartean dauden 
joera nagusiak, zibersegurtasunaren gakoak edo komunika-
zioko kontzeptu teknologiko berriak alde batera utzi gabe. 

Donostia WeekINN ofizialki hasi da Kursaalean, etorkizuneko 
lanaren erronkak oinarri izan dituen jardunaldiarekin. Donos-
tiako ehunka gazte hurbildu dira hitzaldi ezberdinetara, eta oso 
hurbileko etorkizunean lan-merkatuak zer-nolako trebetasunak 
eta kualitateak eskatuko dituen jakin dute. Ildo horretan, 
Ernesto Gascok, Donostiako Ekonomia Garapeneko, Merkatarit-
zako, Ostalaritzako eta Turismoko zinegotziak eta ekitaldia 
irekitzeaz arduratu zenak, jardunaldiaren garrantzia azpimarratu 
nahi izan zuen, “gazteak etorkizunaren oinarria dira-eta”.

Bestalde, Euken Sesek, Donostiako Sustapeneko zuzendari 
nagusiak, hiriko ekosistema ekintzailea nabarmendu zuen, eta 
nazioartean erreferenteak dituela adierazi zuen, zientzia, 
ingeniaritza, sentsorika, zibersegurtasuna, teknologiak edo 
material berriak bezalako eremuetan. Gazteei mezu hau 
zuzendu zien: “Berrikuntzarekin konektatzeko aukera handiak 
dituen hiri on batean aurkitzen zarete. Irten kanpora, ikasi, 

nazioartean esperientzia lortu eta, gero, itzuli Donostiara 
berritzen jarraitzeko”. 

Lehen hitzaldia Raquel Rocak eman zuen, komunikatzailea eta 
idazle espezializatua lan-merkatuaren aldaketetan. Etorkizu-
nean, gizakiaren lekuan teknologiak egongo dira gaur egun 
dauden lanen ehuneko 13aren kasuan eta lanbideen %70a 
aldatu egingo dira teknologiak edo adimen artifiziala edo 
robotika medio; beraz, premisa hori kontuan hartuta, etorkizu-
neko langileek ezagutzan eta sormenean oinarritutako kualitate 
berriak izan beharko dituzte. Testuinguru horretan, 'Knowmads' 
kontzeptua edo ezagutzaren nomadak sortu da; hau da, 
ikuspegi digitaletik komunikatzen diren pertsonak, munduko 
edozein lekutatik lan egiteko gai direnak. Raquel Rocaren iritziz, 
“etorkizuneko langileek teknologiei balio bereizgarria emateko 
mentalitatea eta trebetasunak izan behar dituzte. Berritzeko 
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izugarrian aldatzen da, eta ereduaren aldaketa eta aldaketa 
teknologikoak aprobetxatzen dituztenek arrakasta izaten 
dute. Bati bat adi egon behar da hezkuntzaren kanpoan 
gertatzen denarekin; hau da, barruan gertatzen denarekin 
baino gehiago, hortik iritsiko baitira aldaketa nagusiak”, 
ohartarazi zuen.

Hitzaldi horien ondoren, Lucas Gortázarrek, Politika Publikoen 
analistak, mahai-inguru interesgarria moderatu zuen. Bertan, 
irakasleek, ikastetxeen zuzendariek eta ikasle batek hartu zuten 
parte, eta azpimarratu zuten garrantzitsua dela ikasi nahi izatea 
eta ikasleek ikasi nahi izateko erremintak sortzea. Halaber, 
hezkuntza-arloan berritzeko dagoen zailtasunaz eta irakaskunt-
zako zenbait eredu edo selektibitatea bezalako zenbait kalifika-
zio aldatzeko dagoen premiaz aritu ziren. Tertuliaren mezu 
nagusia hau izan zen: “ikasleak dira protagonistak”. 
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Topaketa birtuala 

Donostia WeekINN Asteko ekintzailetzak eta nazioarteko 
bokazioak beren tartea izan zuten baita ere Boston, Erresuma 
Batua eta Gipuzkoako hiriburuko profesionalen arteko topaketa 
birtual eta parte hartzeko topaketarekin. Boston munduko 
erreferenteetariko bat da ekintzailetzan, eta hezkuntza-arloan 
erakunde nagusiak ditu; hala nola, Hardvard-eko Unibertsitatea, 
Massachusetts-ko Teknologia Institutua (MIT) edota Cambridge 
Innovation Center (CIC), munduko 'startups' talderik eraginkorre-
na. Topaketa birtualean parte hartu zutenek nazioarteko 
ekintzailetzako azken joerak eztabaidatu eta mahai gaineratu 
zituzten.     

Topaketa birtualaren ondoren, Talent Housen, eteen kudeatzai-
leentzat, erakunde-mailako diseinuei buruzko tailerra egin zen, 
Agile metodologia landuaz, eta Jose Ramón Díazek eman zuen. 
Agile metodologiaren arabera, gure erakundeetan elementuak, 
rolak, funtzioak edo prozesuak alda ditzakegu, egungo merka

tuaren aldaketen abiaduraren aurrean eraginkorragoak izateko, 
eta pertsonen potentzialtasunak garatzea beharrezkoa da. 
Tailerra hainbat egunetan egingo da, eta erakunde ezberdinek 
sortzen dituzten eredu mental ezberdinak ezagutuko dituzte 
parte-hartzaileek; era berean, aldaketa horiei aurre egiteko 
erremintak eskainiko zaizkie.  

Halaber, Talent Housen, 10 urtetik gorako haurrek beren robota 
muntatzeko eta programatzeko aukera izan zuten Doplayko 
profesionalek gidatuta, esperientzia zabala baitute STEAM 
kontzeptua sustatzen gazteenen artean. Arratsaldean, Doplayko 
profesionalek roboten programazio aurreratuko ikastaroa eman 
zuten, oraingoan Lanbide Heziketako eta Unibertsitateko 
ikasleei zuzenduta. Robotak programatzeko jarduerak egiten 
jarraituko dute asteartean Kapsula INN-ean. 

Kapsula INN
Teknologiak gazteenengana eta herritarrengana oro har 
hurbiltzeko espazio berria Kapsula INN deitzen da, eta 
Boulevardean aurkitzen da. Donostia WeekINN Aste 
osoan zehar, erakusketak, ikastaroak, tailerrak eta 
hitzaldiak egingo dira, gai ezberdinei buruzkoak. Ildo 
horretan, CIC nagoGUNE eta Donostia International 
Physics Center (DIPC) ikerketa-zentroek 2016an abian 
jarri zuten nanoKOMIK proiektua, nanozientziaren eta 
nanoteknologiaren arloetan gertatzen diren aurrerapenen 
berri emateko, eta parte hartzeko nanofikziozko komikia 
sortu zuten. Lehen bi ediziotan, 170 lan baino gehiago 
aurkeztu dira hizkuntza ezberdinetan, eta parte-hartzai-
leek bizia eman diote komikiko super heroia propioari, 
nanobotereak emanaz, materiak nanoteknologia erabilita 
hartzen dituen propietate harrigarriei esker. Modu 
horretan, lan horietako batzuk Kapsula INN instalazioan 
ikus daitezke. Erakusketa ikusgai dago goizez eta 
arratsaldez urriaren 26ra, ostiralera, bitarte.  

Puntu Denda beste espazio protagonista bat izango da 
aste honetan zehar. Astelehenean bi hitzaldi interesgarri 
eskaini zituzten: lehena komunikazioaren arloko kontzep-
tu teknologiko berriak ulertzera bideratua Abar Informa-
tikako Benito Pastorren eskutik, eta bigarren hitzaldian, 
Crebating Touch-eko Eva Zoilok merkataritzan berritzeko 
behar diren gako eta erreminta nagusiak azaldu zituen. 

Zientzia dibertigarria izan daiteke, eta horretan ahalegin-
du dira Big Van Zientzia taldea osatzen dutenak; hau da, 
ezagutzak umore eran, bakarrizketa eta esperientzia 
interaktiboen bidez, hedatzen dituzten zientzialari eta 
ikerlarien taldea. Hainbat urteko esperientzia dute, eta 
ehunka ikuskizun eskaini dituzte Estatu osoko areto eta 
antzokietan. Big Van Zientzia taldeak Donostia WeekINN 
Astearen lehen jardunaldiari amaiera eman zion Altxerrin, 
zientzia zorroztasun eta umore handiarekin hurbilduaz. 

www.fomentosansebastian.eus

Kapsula INN-en lehen jardunaldia ixteko, Donostiako 
CounterCraft konpainiako profesionalek zibersegurta-
sunari eta informazioa babesteari buruzko hitzaldia 
eman zuten, batez ere etxeko erabiltzaileei eta etxeko 
'txikiei' erreparatuta. 
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Topaketa birtuala 

Donostia WeekINN Asteko ekintzailetzak eta nazioarteko 
bokazioak beren tartea izan zuten baita ere Boston, Erresuma 
Batua eta Gipuzkoako hiriburuko profesionalen arteko topaketa 
birtual eta parte hartzeko topaketarekin. Boston munduko 
erreferenteetariko bat da ekintzailetzan, eta hezkuntza-arloan 
erakunde nagusiak ditu; hala nola, Hardvard-eko Unibertsitatea, 
Massachusetts-ko Teknologia Institutua (MIT) edota Cambridge 
Innovation Center (CIC), munduko 'startups' talderik eraginkorre-
na. Topaketa birtualean parte hartu zutenek nazioarteko 
ekintzailetzako azken joerak eztabaidatu eta mahai gaineratu 
zituzten.     

Topaketa birtualaren ondoren, Talent Housen, eteen kudeatzai-
leentzat, erakunde-mailako diseinuei buruzko tailerra egin zen, 
Agile metodologia landuaz, eta Jose Ramón Díazek eman zuen. 
Agile metodologiaren arabera, gure erakundeetan elementuak, 
rolak, funtzioak edo prozesuak alda ditzakegu, egungo merka

tuaren aldaketen abiaduraren aurrean eraginkorragoak izateko, 
eta pertsonen potentzialtasunak garatzea beharrezkoa da. 
Tailerra hainbat egunetan egingo da, eta erakunde ezberdinek 
sortzen dituzten eredu mental ezberdinak ezagutuko dituzte 
parte-hartzaileek; era berean, aldaketa horiei aurre egiteko 
erremintak eskainiko zaizkie.  

Halaber, Talent Housen, 10 urtetik gorako haurrek beren robota 
muntatzeko eta programatzeko aukera izan zuten Doplayko 
profesionalek gidatuta, esperientzia zabala baitute STEAM 
kontzeptua sustatzen gazteenen artean. Arratsaldean, Doplayko 
profesionalek roboten programazio aurreratuko ikastaroa eman 
zuten, oraingoan Lanbide Heziketako eta Unibertsitateko 
ikasleei zuzenduta. Robotak programatzeko jarduerak egiten 
jarraituko dute asteartean Kapsula INN-ean. 

Kapsula INN
Teknologiak gazteenengana eta herritarrengana oro har 
hurbiltzeko espazio berria Kapsula INN deitzen da, eta 
Boulevardean aurkitzen da. Donostia WeekINN Aste 
osoan zehar, erakusketak, ikastaroak, tailerrak eta 
hitzaldiak egingo dira, gai ezberdinei buruzkoak. Ildo 
horretan, CIC nagoGUNE eta Donostia International 
Physics Center (DIPC) ikerketa-zentroek 2016an abian 
jarri zuten nanoKOMIK proiektua, nanozientziaren eta 
nanoteknologiaren arloetan gertatzen diren aurrerapenen 
berri emateko, eta parte hartzeko nanofikziozko komikia 
sortu zuten. Lehen bi ediziotan, 170 lan baino gehiago 
aurkeztu dira hizkuntza ezberdinetan, eta parte-hartzai-
leek bizia eman diote komikiko super heroia propioari, 
nanobotereak emanaz, materiak nanoteknologia erabilita 
hartzen dituen propietate harrigarriei esker. Modu 
horretan, lan horietako batzuk Kapsula INN instalazioan 
ikus daitezke. Erakusketa ikusgai dago goizez eta 
arratsaldez urriaren 26ra, ostiralera, bitarte.  

Puntu Denda beste espazio protagonista bat izango da 
aste honetan zehar. Astelehenean bi hitzaldi interesgarri 
eskaini zituzten: lehena komunikazioaren arloko kontzep-
tu teknologiko berriak ulertzera bideratua Abar Informa-
tikako Benito Pastorren eskutik, eta bigarren hitzaldian, 
Crebating Touch-eko Eva Zoilok merkataritzan berritzeko 
behar diren gako eta erreminta nagusiak azaldu zituen. 

Zientzia dibertigarria izan daiteke, eta horretan ahalegin-
du dira Big Van Zientzia taldea osatzen dutenak; hau da, 
ezagutzak umore eran, bakarrizketa eta esperientzia 
interaktiboen bidez, hedatzen dituzten zientzialari eta 
ikerlarien taldea. Hainbat urteko esperientzia dute, eta 
ehunka ikuskizun eskaini dituzte Estatu osoko areto eta 
antzokietan. Big Van Zientzia taldeak Donostia WeekINN 
Astearen lehen jardunaldiari amaiera eman zion Altxerrin, 
zientzia zorroztasun eta umore handiarekin hurbilduaz. 

ZIENTZIA
& FUN
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Giza gaitasunen eta teknologia berrien 
arteko bizikidetza etorkizuneko
lan-merkatuan. 

Donostia WeekINN Asteko bigarren jardunaldian, etorkizune-
ko lan-merkatuaren erronkak jorratu dira, adimen artifiziala 
eta robotika bezalako teknologiak ustekabean sartuko baitira. 
Kirolean balioek duten garrantzia, talentua eta generazio-al-
daketa edo merkataritzan aplikaturiko teknologia berriak ere 
landu dira astearte honetan. 

Donostia WeekINN Asteko bigarren jardunaldiko ekitaldi 
nabarmenetariko bat TechTalk edo mahai-ingurua izan zen, 
'Teknologia eta emozioak, lanaren etorkizuna' izenekoa, Victoria 
Eugenia Antzokian burutu zena. Bertan, teknologia berriekin 
lotuta lan-merkatuak dituen erronkak eztabaidatu zituzten 
honako hauek: Cristóbal Cobo, irakasle eta ikerle elkartua 
Oxfordeko Internet Institutuan; Sara de la Rica, Euskal Herriko 
Unibertsitateko Ekonomiako katedraduna; Ainhoa Fornos, HR 
Mindset Designer-eko CEO; eta Carlos Castro, MITek 30 urtetik 
beherako gazte berritzaile bezala aitortua. Mahai-ingurua 
Enrique Rodal kazetariak moderatu zuen. 

Cristóbal Coboren iritziz, etorkizunean gizakiok makinei irabazi 
ahal izateko gakoetariko bat izango da “gure sormenari balioa 
ematea, pentsamendu kritikoa erakustea eta kolaboratzea. Ez 
dira trebetasun berriak, baina orain inoiz baino gehiago, 
garrantzitsua da mahai gainean jartzea”. Haren beste gogoeta 

bat pertsonengan oinarritu zen, ikaskuntza bultzatzeko eta 
jendeari pentsatzen laguntzeko dagoen premian: “Nora joan 
esaten diguten mapa gutxiago behar ditugu eta gidatzen 
laguntzeko iparrorratz gehiago”, esan zuen.

TECH
TALKS
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Sara de la Ricak, berriz, adierazi zuen ikasleei ikasteko grina eta 
gogo gehiago sartu behar zaiela, etorkizuneko lan-erronkei 
prestatuta aurre egiteko. “Gazteen irrika lo dago, eta guk 
esnatu egin behar dugu”, baieztatu zuen. De la Ricak, halaber, 
45 urtetik gorako pertsona langabeek hainbeste aldatzen ari 
den lan-merkatuaren aurrean zailtasunak izango dituztela eta 
ezagutza espezializatuak hartzea beharrezkoa dela adierazi 
zuen. Haren ustez, “enpresek berrintegrazioen aldeko apustua 
egin behar dute kaleratzeen ordez”.

Bestalde, Ainhoa Fornosek profil profesionalek duten garrant-
zia azpimarratu zuen, eta haren lanean, Giza Baliabideen 
arloan, “curriculum bikainak aurkitzen dituela, baina trebetasun 
gutxi dutenak”  gehitu zuen. Halaber, gogoratu zuen gaur egun 
karrera egiten hasten diren gazte askok eta askok ez dakitela 
“zein den haien pasioa eta talentua, eta karrera enplegagarrita-
sunaren arabera hautatzen dutela”.

Carlos Castrok nabarmendu zuen hezkuntza-sistema aldatu 
beharra dagoela, enpresetan praktikak egiteari garrantzi gehiago 
emanaz, “benetan zerk motibatzen gaituen jakin ahal 
izatearren”. Haren ustez, giza trebetasunen eta teknologia 
berrien arteko aukerak medio, pertsonak ez dira makinen 
gainean gailenduko, baizik eta “bien arteko sinbiosia egongo da”.

Balioak kirolean.

Beste eztabaida interesgarria Ilunbeko pistan egin zen, giza 
faktoreak kirolean duen garrantziaren inguruan. Jose Carrascosa 
psikologoak eta pedagogoak 20 urtetik gora darama kirolarie-
kin, entrenatzaileekin eta errendimendu altuko taldeekin lanean 
eta bere esperientziaren berri eman zigun. Kirolerako ez ezik, 
bizitzarako oro har ere baliagarriak diren balioak sustatzen 
ahalegintzen da. Haren hitzaldiaren ondoren, Aitor Uriondok, 
Axular Lizeoko zuzendariak eta saskibaloiko entrenatzaile ohiak 
moderatutako mahai-inguruan parte hartu zuen Carrascosak, 
eta harekin batera Garbiñe Etxeberriak, Real Sociedadeko 
futbol femeninoko koordinatzaileak, eta Azu Muguruzak, IKD 
entrenatzaileak eta Ekintzako irakasleak parte hartu zuten. 

Eztabaida handiena generazio berrien paperean eta familiek 
horiek gehiegi babesteko duten joeran oinarritu zen. Segurta-
sunaren egitura faltsu horrek adingabeko asko porrota edo 
akatsei aurre egiteko gaituta egotea galarazten du. Hori eliteko 
kirolari gazteenetan antzeman daiteke, eta gazteak beren 
karrera profesionalak etetera eraman ditzake. 

Aldi berean, mahai-inguruan parte hartu zutenek esan zuten 
kirolari gazteenen entrenatzaileek kiroleko alderdietatik 
haratago joan behar dutela eta giza balioak hobetzen lagundu, 
“kirolean garatzen diren gaitasun horiek gizartean eguneroko 
bizimoduan erabiliko dituzten berak dira-eta”.   
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Talentua eta generazio-aldaketa.

Donostia WeekINN Asteko astearteko jardunaldiari Miramar 
Jauregian eman zitzaion hasiera erakunde publikoetan egiten 
den talentuaren transferentziari eta generazio-aldaketari 
buruzko hitzaldiekin. Zahartze-fenomenoa gertaera orokorra 
eta zabaldua denez erakunde publiko eta pribatu gehienetan, 
eta batzuetan erakunde horietan lan egiten duten bost genera-
zioren arteko bizikidetza zaila denez, balio eta lanaren kultura 
ezberdinak izateagatik, adituek azpimarratu zuten premiazkoa 
dela adina kudeatzeko programak jorratzea, generazio artean 
ezagutza transmititzeko.  

Carles Ramió, Politika Zientzietako eta Administrazioko 
katedraduna Pompeu Fabra Unibertsitatean, erronkei buruz 
aritu zen, baina baita generazio-bizikidetza horrek eskaintzen 
dituen aukerez ere. Jhon Murphy-k, Londresko Civil Service 
Leadership Academy-ko Knowledge & Information Manage-
ment Lead, Erresuma Batuak arazo horren inguruan duen 
esperientziaren berri eman zuen. Bestalde, Mikel Gorriti 
Bontiguik, Eusko Jaurlaritzako Funtzio Publikoko Zuzendaritzakoak, 
datorren hamarkadan enplegu publikoaren okupazioan 
jorratuko diren adinaren politikak azaldu zituen. 

Kapsula INN-ek teknologia 
berrien magia gazteenei gerturatzen 
jarraitu zuen, Doplayk haurrei 
robotak programatzeko eskainitako 
tailerraren bitartez. Arratsaldean, 

beste lantegi aurreratuago bateko protagonistak 
Unibertsitateetako eta LHko ikasleak izan ziren. 

Espazio berean, halaber, ikusi ahal izan genituen CIC 
nanoGUNE eta Donostia International Physics Center 
(DIPC) ikerketa-zentroek bultzaturiko nanoKOMI-
KIen lehiaketan hautaturiko zenbait komiki. 

Kapsula INN-en jarduerari osasun-arloan gertatzen ari 
diren aurrerapenei buruzko hitzaldiarekin amaiera 
eman zitzaion. Biomens, Biodonostia eta Larrinaga 
Klinikarekin elkarlanean, osasunarekin zerikusia 
duten zerbitzuen hurbileko etorkizuna nolakoa 
izango den ikus ahal izan genuen.

Teknologia berriak merkataritzan.

Teknologia berriak gero eta presenteago daude gure gizarteko 
alor ezberdinetan. Besteak beste, honako hauez hitz egiten da: 
Industria 4.0 eta teknologia emergenteak aplikatzea indus-
tria-prozesuak hobetzeko; Smart City-ak edo hiri adimentsuak, 
gailu edo sentsore ezberdinen erabilerari esker; eta eHealth, 
osasun-arlora bideratutako erabilera teknologikoa. Zahartzeak 
eta kirolak ere teknologiak aliatu nagusi bezala antzeman 
dituzte. Eta zer esan merkataritzaz? Testuinguru horretan, 
Donostia WeekINN Asteak topaketa antolatu zuen PI@ audito-
rioan, eta aditu ezberdinek azpimarratu zuten errealitate 
birtualean, errealitate areagotuan edo errealitate mistoan 
oinarritutako erremintak aplikatzeak duen garrantzia. 

Langileak prestatzeko esperientzietan, produktuen aurkezpen 
eta erakusketetan edo gailuen urruneko kontrolean horiek 
erabiltzea joera bat da honako hauek aipatu zuten moduan: 
Héctor Paz, Imasconoren baterako sortzailea eta CEO; Joannes 
González de Txabarri, Ikasplayko bazkidea eta Eragiketen 
zuzendaria; Javier Escorihuela Casado, Isostopy-ko CEO eta 
Europako di Desing Institutuko irakaslea; eta Cynthia Gálvez 
López, Howe Technology-ren sortzailea. Zacarias de Santiago 
Areizaga aholkularia arduratu zen aurrean aipaturiko hizlariek 
osatutako mahai-ingurua moderatzeaz. 

Potentzial handiko beste teknologia bat edo teknologia-multzo 
bat datuen analitika da, Big Data bezala ere ezagutzen dena. 
Merkataritzan aplikatzea garrantzitsua da, marketing-proze-
suak, ordainketak, transakzioak eta produktu eta/edo inbenta-
rioen kopuru mugagabea bidaltzea bezalako lanak administrat-
zeko, produktuen gaineko joerak aurreikusteko bezero egokiak 
aurkitze aldera, eta plataformak kontrolatzeko. Leiho horiek 
Bigda Solutions-eko Ibon Salbidegoitiak mahai gaineratu zituen 
Puntu Dendan, Merkataritza Konektatua eta Big Data Kudeake-
ta izeneko hitzaldian. 

Donostia WeekINN Asteak kultura eta sormen sektorearekin 
loturiko enpresak bultzatzen dituztenentzako laguntzak hedat-
zeari buruzko beste jarduera bat programatu zuen. Musika 
Bulegoak antolatu zuen Dabadabarekin batera, eta jardunaldia-
ren helburu nagusia kultur sektoreko enpresei eta agenteei Eusko 
Jaurlaritzako KSI Berritzaile programaren bidez eskura dituzten 
erreminten berri ematea eta horiek gerturatzea izan zen. Ekime-
na proiektu berrietarako hiru jarduera-ardatzetan aukera-espa-
zioak sortzeko eta garatzeko diseinatu da: berrikuntza teknologi-
koa, erakunde-ereduaren berrikuntza eta enpresen finantza-tre-
bakuntza. Tecnalia, Euskalit eta Elkargiko arduradunek bertara-
tutakoen galderak eta zalantzak artatu zituzten. 
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Donostian talentua erakartzeko eta 
talentuari eusteko gakoak.

Hiriak pertsonei esker hazten dira. Gizarte batean zenbat eta 
talentu gehiago agertu, orduan eta garapen-aukera gehiago 
aurkezten dira. Donostia WeekINN Asteko jardunaldi honen 
giltzarrietariko bat talentua erakartzea eta talentuari eustea 
izan da, enpresei hazteko eskaintzen zaizkien tokiko eta 
nazioarteko finantza-programak alde batera utzi gabe. 
Ekonomia zirkularrak, energia berriztagarriak, 3D inprimake-
ta edo gastronomia-arloko berrikuntza jorratu dira berri-
kuntzaren astearen erdiko jardueretan. 

Donostia WeekINN Asteko hirugarren jardunaldia goizeko lehen 

orduan jarri zen abian Talent Housen, talentua erakartzeko eta 

talentuari eusteko gakoetan oinarritutako nazioarteko 

izaerako  topaketarekin. Goiz osoan zehar, Europako hiru hiriren 

eta Donostiaren beraren kasu arrakastatsuak nabarmendu 

ziren. Euken Sesek, Donostiako Sustapeneko zuzendari 

nagusiak, azpimarratu zuen Gipuzkoako hiriburua mundu-mai-

lan erreferentea dela turismoaren eta gastronomiaren aldetik, 

baina “hiriaren erronketariko bat dela turismoak eragiten duen 

inpaktuaren eta gure herritarren bizi-kalitatearen artean oreka 

lortzea”.

Berrikuntzaren eta talentuaren aldeko apustua Donostiako 
Sustapenaren zutabeetariko bat izatera iritsi da, apustu hori 
hedatu dezaketen tokiko agente indartsuen oinarritik abiatuta: 
“4.700 ikertzaile, I+G arloko inbertsioa BPGd-aren 2,7koa, 4 
unibertsitate, 34 ikerketa-zentro, Europako finantzaketa-pro-
grama ezberdinekin harreman ona eta Donostiako biztanleen 
ehuneko 31 berrikuntzarekin lan egiten”, Sesek aipatu moduan. 
Hori dela-eta, talentuari eustea eta kanpotik talentua erakart-
zea garrantzitsua dela azpimarratu zuen. 
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Talentua erakartzearen eta talentuari eustearen adibide bat 
Oslokoa da, zentzu horretan Europako hiririk erakargarriena 
bezala jotzen baita. 700.000 biztanle inguru ditu Norvegiako 
hiriburuak; hots, 2000. urteaz geroztik, biztanle-kopurua 
ehuneko 25 gehitu du. Halaber, nabarmen hazi da enpre-
sa-kopurua. Oraintxe bertan, 1.200 'startup' daude hirian, eta 
azken bost urtetan 3 inkubagailu izatetik 30 izatera igaro dira. 
Hazkunde horren gakoetariko bat Oslo Business Region enpresa 
publikoak burututako lana da, “nazioarteko testuinguruan 
hiriaren gainean dituzten pertzepzioei” balioa eman baitie, Siw 
Andersenek, Oslo Business Regioneko Nazioarteko Harremanen 
zuzendariak, zehaztutako moduan.  

Halaber, Osloren irudia atzerrian bultzatzeko orduan garrantzia 
gehien duen jardueretariko bat Oslo Innovation Week Astea da. 
Horren helburu nagusia da “nazioarteko enpresak erakartzea 
eta tokiko 'startup'-ak korporazio handiekin harremanetan 
jartzea, sinergiak sortzearren”. Hori guztia teknologia iraunko-
rrak bultzatuaz, Oslo Business Regionek sustatuko jardueren 
helburu nagusia baita hori. 

Helsinki eta Utrech

Helsinki biztanleen kopurua urtero gehitzen doan beste hiri bat 
da. Finlandiako hiriburua zerbitzuak ematetik esperimenta-
zio-zentroa izatera igaro da, Lina Oilinkik, Helsinkiko Nazioarte-
ko Gaietarako aholkulari nagusiak, nabarmendu zuen moduan. 
“Berrikuntzara irekitako saiakuntza-bankua izan nahi dugu. 
Mugikortasun-proiektuak garatu ditugu ibilgailu autonomoe-
kin, enpresa handiek hitzaldiak ematen dituzte ikerketa-zen-
troetan, eta hiria laborategi handi baten antzekoa izatea nahi 
dugu”, azaldu zuen Oilinki.

Talentuari eusteko eta talentua erakartzeko erronkari dagokio-
nean, Helsinkiko arduradunak “mundu akademikoaren, hiriaren 

eta enpresen artean lankidetza sustatzeak duen garrantzia” 
azpimarratu zuen. Udal-gobernuak prestakuntza bultzatzen du 
hiriko akademien esperientzien bitartez, prestakuntza hobetze-
ko laguntza ekonomikoak eskaintzen dira, izpiritu ekintzailea 
sustatzen da programa espezifikoen bitartez, eta pobrezian 
dauden pertsonei ere laguntzen zaie haien gaitasun eta 
trebetasun nagusiak ezagutzera eta horiei balioa ematera 
bultzatuaz. 

Bestalde, Jaap Breugemek, Utrecht Economic Board-eko 
Nazioarteko Gaietarako zuzendariak, Holandako hiriak talentua-
ri eusterakoan eta erakartzerakoan aurrean dituen erronkak 
azaldu zituen. Hiriko enpresek 12.000 lanpostu kualifikatu 
eskatzen dituzte, eta gaur egun estali gabe daude. “Postu huts 
horiek betetzen laguntzen ez badugu, horrek inpaktu garrant-
zitsua izango du enpresetan. Enpresek aberastasuna sortzen 
duten heinean, eta aberastasun horrek eskualdeari etorkizune-
ko helburuak betetzen laguntzen dion eran, osasunean eta 
zahartzean oinarrituta, talentua erakartzea lehentasunezkoa 
da”, azpimarratu zuen Jaap Breugemek.

Talentua erakartzea lortzeko, Utrecht Economic Board-ekoek 
ikasleak edo etorkizuneko langileak Utrech-era joatea sustatzen 
dute. Behin hirira joatea erabakita, hurrengo lana da “zer egin 
dezakegun zehaztea haiek hirian dituzten lehen esperientziak 
positiboak eta iraunkorrak izateko, eta administrazio-kontuetan 
laguntzea eta trabarik ez aurkitzea”. Modu berean, saiatu behar 
da pertsona horiek hiriko bizimoduan sartzen, ahalik eta gehien 
goza dezaten. “Enpresentzat emankorrak izatea ez ezik, 
zoriontsuak izatea ere garrantzitsua da. Azkenean alde egiten 
badute, garrantzitsua da hiriaren enbaxadore on bilakatzea”, 
azaldu zuen Utrech-ko arduradunak. 
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Nazioarteko esperientzia 

Borja Santosek, Nazioarteko Garapeneko, Politika Publikoetako, 
Garapen Ekonomikoko eta Berrikuntzako aholkulariak, hiri batek 
berritzaile izateko behar dituen elementuak azpimarratu zituen: 
“giza kapitala izatea, baliabide ekonomikoak edukitzea, 
berrikuntzarekin zerikusia duten politikak eta gobernuak 
bultzatzea, komunikazioetako azpiegitura egokiak izatea eta 
harremanen sareak sortzea”. Donostiak elementu horien aldeko 
apustua egin du. Halaber, Santosek esan zuen garrantzitsuak 
direla talentua erakartzeko eta talentuari eusteko Donostiako 
Sustapenak abian jarritako bekak bezalako ekimenak. 

Beka horien onuradun bat da  Gorka García Valuechain.

Londresen lanean bost urte igaro ondoren, bekadun gehienek 
etxera itzultzea erabakitzen dutela aitortu zuen, bere kasuan 
Donostiara, beste konpainia batzuetan lan egiteko edo norberak 
bere negozioa abian jartzeko. “Askok Donostiara itzultzea 
erabakitzen dute haien jaioterriari zerbait itzultzeko erantzu-
kizuna sentitzeagatik” baieztatu zuen.

Bestalde, Fernando Fernández-Mongek, Harvard-en IE lecturer 
denak, gogoratu zuen “teknologia berriak inpaktu garrantzitsua 
izaten ari direla hirietan”; hori dela-eta, adibide gisa jarri zituen 
Uber edo Airbnb bezalako kasuak. Haren iritziz, hiriek hasieratik 
definitu behar dute zer izan nahi duten eta zein eremutan 
erreferente bilakatu nahi duten. 

Ete Instrumentua.

Arratsaldean, Talent Housen, Europako Batzordeak Horizonte 

2020 Programaren esparruan bultzaturiko Ete Instrumentua-

ren aukerei buruzko azalpen-hitzaldia eman zuten. Donos-

tiako Sustapeneko Yesenia Otamendik esan zuen Ete Instru-

mentua bezalako programak oso garrantzitsuak direla, eta 

hortaz baliatu direla orain arte, 1 eta 2 faseetan, Donostiako 34 

konpainia. 

Horizonte 2020 Programa 2020an amaituko da, eta horren 

lekuan Ikerketako eta Berrikuntzako Esparru Programa abian 

jarriko da 100.000 milioi euro ingururekin 7 urteko denboraldi-

rako; hau da, Horizonte 2020 Programarekin alderatuta, 

ehuneko 50eko igoera egingo da. Europako Batzordeko Luis 

Sánchez Álvarezek azaldu zuen helburu nagusia produkzio 

zientifikoa eta teknologikoa indartzea eta berritzeko gaita-

suna hobetzea izango dela. Programa berriak 'open innova-

tion'-en aldeko apustua egingo du, eta horretarako 13.500 milioi 

euro jarriko ditu. Sánchez ustez: “Estatu Batuak edo Txina 

bezalako herrialdeek diru asko inbertitzen dute berrikuntza 

disruptibo horretan, eta Europak lehiakortasunari eta enple-

guei eustearen aldeko apustua egin behar du”.

Igor Idaretak, Zabala Innovation Consulting-eko European R&D 

Project Consultant denak, azaldu zuen Ikerketako eta Berrikunt-

zako etorkizuneko Esparru Programa honako hauek bezalako 

zutabe bereizgarrietan oinarrituko dela: ”osasuna, gizarte 

integratzaileak eta seguruak, teknologia digitala eta industria, 

elikadura eta baliabide naturalak eta klima, energia eta mugi-

kortasuna”. Ete Instrumentuarekiko aldaketa nagusia 

Berrikuntzako Europako Kontseilua abian jartzea izango da, 

“berrikuntzan oinarritutako plan berriak, Digital Europe 

programa bezala, bultzatuko direla” ahaztu gabe.

Arratsaldean, mahai-inguru bat ere egin zen, eta, bertan, 
Jonathan Loe�er-ek, Stenbeis Europa Zentrum-eko zuzenda-
riak, eta Iñigo Charolak, Donostiako Graphenea enpresako 
Business Development zuzendariak, parte hartu zuten. Azken 
enpresa hori Ete Instrumentuaren onuraduna izan da. Ildo 
horretan, Iñigo Charolak ondorengoa adierazi zuen: “Guretzat 
Europako Batzordearen Horizonte 2020 Programako laguntzak 
funtsezkoak izan dira, grafenoaren fabrikazioa bezalako 
proiektu hain disruptiboek garatzeko denbora asko eskatzen 
baitute eta kapital jasailea nahiko urrun egoten da gurea 
bezalako arloetan. Programa ezinbestekoa izan da hamar 
urtetan laguntzen baitizu gauzak ondo ateratzen, berrikuspe-
nak, kontrolak eta errebalidak egiten hurrengo faseetarako 
behar duzun finantzaketa eskuratzeko”.
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Nazioartekotzearekin jarraituz, Donostiako hiriak, Donostiako 
Sustapenaren bitartez, UpGrade SME proiektuan parte hartzen 
du; alegia, Europako lankidetzarako erreminta bat da, eteen 
nazioartekotzea hobetzea helburu duena. Kalkulatzen da 
kontinente zaharreko enpresa txikien eta ertainen herena baino 
gutxiagok esportatzeko aukera dutela; beraz, ezagutza berriak 
eta haien lehiakortasuna hobetzeko aukerak galtzen dituzte. 
UpGrade SME 5 urteko ikaste-prozesua da, eta Hungaria, 

Errumania, Herbehereak, Alemania, Portugal eta Euskadiko 8 
aktoreren lankidetza estua du. Testuinguru horretan, Donostia 
WeekINN Astean nazioarteko topaketa egin da berrikuntzan eta 
enpresen nazioartekotzean erreferenteak diren hirietako 
ordezkarien artean, tartean Steinbeis, Budapest eta Leewarden 
hirietakoak, hiriko ekimen ezberdinak partekatzeko eta egiaz-
tatzeko eta berrikuntzaren ekosistemako sareak indartzeko 
helburuarekin. 

Eraikuntzako eta fabrikazioko
material berriak 

Kapsula INN sormen arkitektonikoaren espazio 
bilakatu zen goizean protagonistak txikienak izanik. 
Maushaus arkitekturako tailerrak hezkuntza artisti-
ko-teknikoko proiektua lantzen du gazteentzat, eta 
tailerren bitartez, harreman afektiboak egiten dituzte 
arkitekturarekin, hiriaren hizkuntza ezagutzeaz gain. 
Modu horretan, parte-hartzaileek material berriak 
esperimentatu zituzten, ingurumena errespetatuaz 
eraikitzeko. 

Etorkizunera begira, potentzial handiena duen 
teknologietariko bat 3D inprimaketa da. Gaur egun, 3D 
inprimaketako sistema ezberdinak daude, eta objektuak 
eraikitzeko erabiltzen dituzten materialek eta material 
horiek batzeko erabiltzen dituzten sistemek bereizten 
dituzte. Piezak egin daitezke era askotariko materiale-
kin; hala nola, plastikoak, compositeak, zeramikak, 
metala, buztina, beira, janaria eta baita zelula biziak ere. 
Donostiako Institutu Teknologikoarekin elkarlanean, 
Kapsula INN-ean 3D inprimaketari eta horren aplikazio 
sozialei buruzko hitzaldia eskaini zen enpresa eta 
herritarrentzat, eta fabrikazio gehigarriko teknologia 
horien aukerak argitu ahal izan ziren. 

Ondoren, espazio berean, ekonomia zirkularraren 
inguruan eztabaidatu zuten; hain zuzen ere, produk-
tuen, zerbitzuen, hondakinen, materialen, uraren eta 
energiaren bizi-zikloa ixteko printzipioan oinarritutako 
kontzeptu ekonomikoa. Hitzaldian, Eko-REC-ek eta 
Recircular-ek parte hartu zuten, eta Recircular 
konpainiaren sortzailea den Patricia Anstrainek eman 
zuen; konpainiaren helburu nagusia da ekonomia 
zirkularra enpresetara hurbiltzea, hondakinei balioa 
emanaz aukerak sortzearekin batera.  

Hitzaldiaren ondoren egindako mahai-inguruan 
honako hauek hartu zuten parte: David Zabala Alaba, 
Eko-REC taldeko Komunikazioko eta Negozio Garape-
neko arduraduna; Ekomodoko Adriana Uribesalgo, 
hondakinak diseinu erakargarriko eta funtzionaleko 
eguneroko produktu bilakatzen dituen enpresa 
gipuzkoarra; Ekograseko Xabier Muro, erabilitako 
landare-olioa birziklatuta biodiesela ekoizten aritzen 
den donostiar konpainia; eta Erika Gómez Villoslada, 
Twin & Chic-ekoa, material iraunkorrekin eta larruazala 
eta natura errespetatzen dutenekin haurrentzat 
arropa fabrikatzen duen tokiko beste enpresa bat.
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Halaber, ingurumen aldetik, Alianza IK-4k antolatuta, 
Gipuzkoako Parke Zientifiko-Teknologikoan Oronak duen 
egoitzan, konpainiei zuzendutako jardunaldi teknikoa egin 
zen, biltegiratze energetikorako sistemen inguruan, energia 
berriztagarriak sortzearekin lotuta. Sortze elektrikoa, berrizta-
garria, eolikoa eta/edo eguzki-energia aspalditik jada errealitate 
industrial, ekonomiko eta sozial oso garrantzitsuak dira mundu 
osoan. Baina, teknologia horien mugarik handiena naturarekin 
zerikusia duten faktoreekiko mendekotasuna da; esate 
baterako, haizearen indarra edo eguzki-argiaren intentsitatea. 
Hala ere, arazo horiek partzialki konpentsa daitezke naturak 
energia eskaintzen digun eta kontsumitzaileek eskatzen ez 
duten uneak aprobetxatuaz, behar denean erabili ahal izateko 
gordeta. 

Berrikuntza gastronomian.

Donostia WeekINN Astearen esparruan, Gipuzkoako Ostalarit-
zako Enpresarien Elkarteak jardunaldi trinkoa programatu zuen 
Ni Neu jatetxean, ‘Joera gastronomiko berriak eta horien 
efektua enpresa-arloko berrikuntzan’ izenburuarekin. Topake-
tan, Bruno Oteiza entzuteko aukera izan genuen; hots, Mexiko 
DFn bizi den sukaldari donostiarra, Biko jatetxearen jabea, 
Latinoamerikako jatetxe onenetarikotzat jotzen denarena. 
Besteak beste, mestizaje-sukaldaritzaz, tokiko errezeten eta 
kanpoko produktuen arteko batasunaz eta egungo eskaintza 
gastronomikoan duen efektuaz aritu zen. 

Beste hizlarietako bat Rosa María Esteve izan zen, Tragaluz 
Taldearen baterako sortzailea. Kontsumoko joera berriei eta 
multimarkako talde baten kudeaketan duten efektuei buruzko 
hitzaldia eman zuen. Cristina Fauk, sukaldaritzako StratOp&Grow-
th aholkularitzaren sortzaileak, aldaketa sozialak, ostalaritzako 
kontsumoaren gainean dituzten efektuak eta hiri-ingurune 
aldakorretan eskaintza gastronomiko egokiak eraikitzea bezalako 
gaiak jorratu zituen. Hirurak mahai-inguruaren protagonistak izan 
ziren; moderatze-lanetan Diario Vascoko Mitxel Ezkiaga kazetaria 
aritu zen, eta publikoak ere galderak egin ahal izan zituen.

Bestalde, Puntu Dendan, merkataritzara bideratutako ikus-ent-
zunezko teknologia berrien erabilera errepasatu zen. 'Jolastu 
errealitate birtualarekin eta errealitate areagotuarekin' izeneko 
saioan, bertaratuek aukera izan zuten produktuen ikusgarrita-
suna errazten eta bultzatzen duten erremintak ezagutu eta 
probatzeko; hots, 3D formatuko infografiak, korporazio-bideoak, 
publizitate-spotak, produktu-bideoak edo kartel digitalak. 

Horrez gain, Donostiako 'startup'-ek eta ekintzaileek beren 
tartea izan zuten Dabadaban. Han, Pecha Kucharen edizio 
berria egin zen; alegia, enpresa-proiektuak aurkezteko formatu 
laburra. Ekintzaileek publikoaren aurrean azaldu behar dute 
enpresa-proiektua modu erraz eta informalean, 20 diapositiba-
ren bitartez, eta diapositiba bakoitzeko 20 segundo ematen 
zaizkie. Era horretako hitzorduek arrakasta dute Tokion 2003an 
sortu zirenetik. Handik zazpi urtera, 2010ean, Donostiak bere 
lehen Pecha Kucha egin zuen. 

EEEko, Energiaren Klusterreko, Enpresa Elkarte Eolikoko 
(AEE) eta Espainiako Batasun Fotovoltaikoko (UNEF) ardura-
dunek beren sektoreetako esperientzien berri eman zuten, 
jarraitzen ari diren egungo eta etorkizuneko lan-ildoak azaldu 
zituzten, eta sortze berritzailearekin batera, nahitaez egin 
beharreko biltegiratzearen inplikazioen, aukeren eta erronken 
inguruko ikuspegi orokorra eman zuten. 
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Donostiako berrikuntzaren 
orainaldia eta etorkizuna.

Ibermática eta Graphenea sarituk izan dira DonostiaINN 
sarien hirugarren edizioan, berrikuntzaren alde egindako 
apustuarengatik. Etorkizuneko berritzaileek, neska-mutil 
donostiarrek ere gogoetarako euren gunea izan dute. Berri-
kuntza femeninoan, gobernu irekien zeregina, nekazaritza-
rako elikagaien sektoreari aplikatutako teknologia, diseinu 
munduaren joerak edo 'influencers' fenomenoa Instagram 
sarean izan dira ostegun honetan Donostia WeekINN jardue-
rari itxura eman dioten beste gai batzuk izan dira.

Berrikuntza funtsezko hitza izan da Donostia WeekINN-eko 
laugarren jardunaldian. Hura ostegun honetan garatu da hiriko 
hamar gunetan baino gehiagoetan. Protagonistak neska-muti-
lak eta Donostiako bi enpresa izan dira, Gipuzkoako hiriburua 
zientzia edo teknologiako eremuetan nazioarteko erreferent-
ziatzat finkatu dutenak: Ibermática eta Graphenea.

DonostiaINN sarien hirugarren edizioak, Alkateordetzak 
Berrikuntzaren Astean emanak, aurten, Ibermática saritu du 
finkatutako enpresen mailan, eta baita Graphenea ere, 
enpresa gazteen mailan, berrikuntzaren alde egindako 
apustuarengatik, ikuspegi orokorrarengatik eta hiriarekin 
duten loturarengatik. 
Sariak María Cristina Hotelean entregatu ziren. 



Berrikuntzaren eta talentuaren aldeko apustua Donostiako 
Sustapenaren zutabeetariko bat izatera iritsi da, apustu hori 
hedatu dezaketen tokiko agente indartsuen oinarritik abiatuta: 
“4.700 ikertzaile, I+G arloko inbertsioa BPGd-aren 2,7koa, 4 
unibertsitate, 34 ikerketa-zentro, Europako finantzaketa-pro-
grama ezberdinekin harreman ona eta Donostiako biztanleen 
ehuneko 31 berrikuntzarekin lan egiten”, Sesek aipatu moduan. 
Hori dela-eta, talentuari eustea eta kanpotik talentua erakart-
zea garrantzitsua dela azpimarratu zuen. 

www.fomentosansebastian.eus

Ekitaldiaren aurkezpenean, Eneko Goia Donostiako alkateak 
gogora ekarri zuen etorkizunean gure seme-alabek, oraindik 
existitzen ez diren ogibideetan egingo dutela lan, beraz, 
“aldaketa horren erronkei aurre egiterakoan, hainbeste aldatzen 
den bizitza batean moldatzeko tresnak erabilgarri izan beharko 
dira, eta horietako tresna bat berrikuntza izango da”. Alkatearen 
esanetan: “Berritzea bizitzari aurre egiteko jarrera bat da eta 
bizitzak eskaintzen dizkigun erronkei aurre egiteko modu bat 
da. Berrikuntzaren jarrera hori gure artean erraztu behar da, 
etorkizunak ekarriko dizkigun erronkei erantzun ahal izateko”.

Bestalde, Alfonso Gurpegui Gune Publikoak, Ekologia eta Jai 
Jardueren Zinegotzi Ordezkariak nabarmendu zuen Donostiaren 
Udalaren ustez berrikuntza funtsezko bektore bat dela. “Ekint-
zaileok berrikuntzaren protagonistak zarete. Enpresa-sare 
guztia aurrera egitera animatu behar da, berrikuntza enpresei 
dagokien kontu bat delako, baina baita hiriari dagokiona ere. 
Donostia hiri berritzailea da”, ondorioztatu zuen.

Graphenea eta Ibermática

Iñigo Charolak, Business Development Director de Graphenea, 
eta Amaia Zurutuza Donostiako enpresa Zientifikoaren 
zuzendariak saria jasotzeagatik eskerrak eman zituzten eta 
Graphenea enpresaren talde osoari eskaini zioten, “horiek 
berrikuntzaren protagonistak direlako, ziurgabetasunari aurre 
egiteko gain hartutako konpromisoari eta esfortzuari esker”.

Jesús de la Fuente Graphenea sortu zuen 2010ean, eta zortzi 
urtetan, besterik ez, munduko grafeno fabrikatzaile handiene-
tariko bat bihurtu da. Materialak 60 herrialderi esportatzen 
dizkie. Grapheneak  Flagene Graphene proiektuan hartzen du 
parte, alegia, hurrengo hamar urteetan garatuko den mila milioi 
euroetako Europar Batasuneko proiektu bat. Konpainiak 
munduko zientifiko nagusiekin harreman estua dauka, eta 
maila goreneko artikulu zientifikoak maiz argitaratzen ditu. 

Bestalde, Juan Ignacio Sanz Ibermática konpainiako zuzendari 
nagusiak azpimarratu zuen bere konpainia hiria oso sustraitua 
dagoela, “bertan jaio gara eta bertako zati bat sentitzen gara. 
“Gure sustraiak hemen gaude eta zuek berritzen jarraitzeko 
hegalak ematen dizkiguzue”, adierazi zuen Donostiako 
Udalarekin batera proiektu desberdinetan kolaboratu den 
enpresaren zuzendari nagusiak. 

Ibermática IT zerbitzuetako konpainia orokorra da. Merkatuan 
1973. urtetik jarduten du, eta soluzio eta zerbitzu aurreratuen 
eskaintza zabala dauka, eraldatze digitala eta Industriaren 
eraginkortasuna hobetzeko eta sustatzeko. 3.400 langile ditu, 
horietatik 550k Donostian lan egiten du. Konpainiak bulegoak 
ditu Europan, Estatu Batuetan eta Latin Amerikan. 

DonostiaINN 2018 ohorezko saria José María Zabalari entrega-
tu zitzaion, Zabala Innovation Consulting konpainiaren 
arduraduna, hiriari berrikuntzaren eremuan laguntzeko 
egindako ekarpenarengatik. Zabalaren beraren ustetan: 
“Donostiarrak harro egon behar dira gaur egun Donostia 
Europan berrikuntzaren erreferente bat delako”.
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Sariak entregatzeko ekitaldian honako hauek izan ziren: 
Santiago Solanas, Europako Hegoaldeko Cisco konpainiaren 
presidentea, eta Enrique Dans, IE Business School eskolako 
Informazio Sistemen irakaslea. Lehenengoak hainbat aholku 
eskaini zituen eraginkortasunez berritzeko: “Berrikuntza 
erakundearen buru den pertsonaren araberakoa da. Pertsona 
horrek ez badu berritu nahi ezin da ezer egin. Berrikuntza ez da 
bikaintasuneko une bat, ondoz ondo egiten diren egitateak eta 
gertakariak baizik. Garrantzitsua da beste enpresekin eta 
eragileekin kolaboratzea. Berrikuntzan soiltasunak beti irabaz-
ten du, gero eta erabiltzeko soilago, hobe. Merkatura ahalik eta 
lasterren joan behar da, gutxieneko produktu bat ahalik eta 
lasterren atera eta bezeroek frogatu dezaten. Geure buruei huts 
egiteko aukera eman behar diegu. Eta berrikuntza ez da inoiz 
amaitzen, bukaerarik gabeko bide bat da”, ohartarazi zuen. 

Enrique Dansek azpimarratu zuen berrikuntza egoera mental 
bat dela eta horrek gauza  modu jakin batean egiteko eta 
besteek ikusten ez dituzten elementuak bilatzeko baldintzat-
zen zaituela. “Berritzaile bilakatzen gaituena testuinguru 
batera egokitzeko gaitasuna da, giltzarriak ulertzea, ikustea 
eta haiekin zerbait egitea. Etorkizuneko berrikuntzaren zati 
garrantzitsu batek aldaketa klimatikoaren erronkak hobetzea 
eduki behar du xede”, alertatu zuen.

Berrikuntza femeninoan.

Berrikuntzarekin izandako beste hitzordu garrantzitsu bat 
Miramar Jauregian eman gauzatu zen. 'Berrikuntza femeni-
noan' izenburupean, zientzia, teknologia eta berrikuntza 
esparruetako izen handiko hiru emakumeek oso publiko 
gazteari, gehienak Donostiako  ikastetxetako  7 eta 10 urte 
arteko ikasleak, mezu garrantzitsu bat helarazi zieten: zergatik 
garrantzitsua den berritzailea izatea eta zientziak, teknologia 
edo berrikuntzarekin lotutako ekintzailetzaren adarretan 
oraindik dauden genero oztopoak apurtzen saiatzea.

Cristina Giménezen sarrera labur baten ondoren, Deusto 
ForoTech entitateko zuzendaria, alegia, topaketa hau antolatu 
duen entitatea, Deustuko buruak nabarmendu zuen ingeniarit-
zako adarren unibertsitateko bost ikasleetatik bat bakarra 
emakumezkoa dela eta horien ekarpena nahitaezkoa dela 
“etorkizuneko mundua diseinatzeko”. 

Ondoren, María Ángeles Martín Prats andreak, ingeniaria, 
ikertzailea eta aeronautikako eremuaren ekintzailea eta Ada 
Byron 2018 sariduna, gazteei gehien gustatzen zaizkien 
eremuetan berritzeko gonbitea egin zien. “Egin, zuek neskok, 
nahi duzuena eta heldu nahi duzuen tokiraino. Jakingura 
eduki behar da, sortzaileak izan eta asko ikasi”, deitu zuen. 
Neskei ere zuzendu zien mezu batekin, “mentalitateak aldatze-
ko beharra” adierazi zien. “Neska eta mutil batek gauza bera 
egin dezakete. Ez dago mugarik duela urte batzuk arte mutilei 
bakarrik zegozkien gauzak zirela esaten zituzten gauzak 
egiteko”, gogora ekarri zuen.

Monserrat Pardok, Microsoft España konpainiaren Erakundeen 
Arteko Harremanen burua, neska gazteak euren buruetan 
sinestera animatu zituen, mugarik jarri gabe, jarrera positiboa 
beti mantentzera nahiz eta gauzak ondo ez joan, enpatia 
lantzera, aldaketari beldurrik izan gabe edo beste lekuetara 
bidaiatzera eta denbora kudeatzen eta horrekin gozatzen 
ikastera. “Batzuetan dena egin daiteke eta ez dago mugarik 
gure inguruak horretarako aukera ematen badigu”, baieztatu 
zuen. “Garrantzitsua da berrikuntzaren munduan, ingeniarit-
zetan eta zientzietan emakumeak egotea. Teknologia ez da 
generoen kontu bat. Mundua aldatuko duzuen belaunaldi bat 
zarete eta teknologiek horretarako aukera emango dizue. 
Pertsona guztien bizitza aldatzearen eta hobetzearen apustua 
egin ezazue”, ondorioztatu zuen.

Azkenik, Beatriz Alonsok Donostiako Graphenea enpresako 
Kimikako doktorea eta ikertzailea, azpimarratu zuen emakume 
gazteek jakingura izan behar dutela eta inguruan ditugun 
gauzak zergatik geratzen diren ikertu behar dituztela. “Oso 
garrantzitsua da bidaiatzea eta beste herrialdetako eta kulture-
tako jendea ezagutzea. Profesional on bat izateko ikasten 
jarraitu behar da, baina baita pertsona bezala ikasi behar da 
ere”, proposatu zuen. Bere azken mezuak zera adierazi zuen 
“oso garrantzitsua da gustatzen zaizuen horretan lan egitea, 
luxua baita”. “Erabaki zer den gustatzen zaizuen hori, asko 
ikasi eta zoriontsuak izan”, gonbidatu zuen. 
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Nazioarteko lankidetza.

Elkarren ondoko bigarren egunez, Donostia, Steinbeis, Buda-
pest eta Leewardeneko ordezkariek Talent House etxean ekin 
egin zieten berrikuntzarekin eta enpresak nazioartera aterat-
zearekin lotutako ideiei eta gogoetei, UpGradeSME proiektua-
ren testuinguruan, hau da, ETEak nazioartera ateratzeko 
prozesua hobetzeko nazioarteko lankidetzako tresna bat. 

Donostia WeekINN jardueraren esparruan, San Telmo museoak 
barne hartu zuen 'Gobernu Irekiaren Teknologiak: gardenta-
suna, parte-hartzea eta berrikuntza' izeneko jarduera, 
Euskarabilduak antolatuta. Bere sustatzaileen ustez, garden-
tasuna, parte-hartzea eta lankidetza Gobernu Ireki baten 
oinarria dira eta erakunde publikoak, hiritarrak eta gizarte 
eragileak erreminta berritzaileak garazteko arduradunak dira 
hiritarrei ahalduntzeko aukera ematen dieten beste gobernu 
ereduak sortzeko 

Hainbat txostengilek, besteak beste, UPV-EHUko  Xabier 
Barandiaran, Errenteriako Udaleko Eñaut Gracia, Aragoiko 
Gobernuaren Raúl Olivan, Eusko Jaurlaritzako Javier Bikandi, 
Deustuko Unibertsitateko Miren Gutiérrez, Hirikilabs-eko 
koordinatzailea den Ibai Zabaleta edo Biantik-eko Ion Turrillas, 
hainbat gairi buruz hitz egin zuten, esate baterako: software 
askea, IKT administrazioetan aplikatzea, Big Data, hiritarren 
parte-hartzea, datu babesari buruzko Europako araudia, 
gardentasuna edo hizkuntza eskubideak. 

Kapsula INN-ek birziklapenaren mundua eta baliabi-
deen optimizazioa gazteenei gerturatu nahi izan 
zien, goizez antolatutako osgarrizko bi ekintzekin. i2U 
enpresak kontrol sistemak eta kudeaketa soluzioak 
ekartzen ditu hondakinen tratamenduak ingurume-
nean eragiten duen inpaktua murrizteko, eta azaldu 
zuen efektu horiek murriztu ditzaketen erreminta 
teknologiko desberdinak existitzen direla. Bestalde, 
Eko-REC birziklapen zentroak erakusketa bat 
aurkeztu zuen, non baliabideak ekonomia zirkularra-
ren bidez eraginkortasunez erabiltzeko adibideak 
erakusgai izan ziren. 

Arratsaldez, Kapsula INN azoka teknologiko bilakatu 
zen eta bertan proiektu berritzaile desberdinak ikusi 
ahal izan genuen honako hauen eskutik: Asparia, 
Inybi, Vitalsis, Gu Drone, Immersia, HiriKids Tecnun 
eta Axular Lizeoa. Ondoren, karpa esperimentazio 
sentsorialeko gune bihurtu zen, Mikel Garaizabalek 
zuzenduriko dastatze-jarduera batekin. Bertan, 
bertaratutakoek esperientzia gastronomiko 
garrantzitsu bat bizi izan dute, elikagai desberdinen 
zapore, kolore eta ehunduren arteko fusioa dastatzen.    

Bestalde,  Javier Aldazabalek, Materialen Ingeniari 
Doktorea, Tecnum-eko (Nafarroako Unibertsitatea) 
Ingeniaritza Biomedikoa eta Zientzietako arloko irakasle 
titularra eta ikertzailea eta Gabi Larrinagak hitzaldi 
bana eskaini zituzten premia berriei aurre egiteko 
sortutako material eta teknologia berriei buruz. 

Hori guztia, nanoKOMIK erakusketa izaten ari den 
arrakasta ahaztu gabe, CIC nanoGUNEk eta Donostia 
International Phyisics Center zentroak sutatuta. 
Bertan, gazteek sortutako komikiak erakusgai daude, 
non nanoteknologiaren aukerak nabarmentzen diren. 
Erakusketa hau Kapsula INNen zabalik egongo da 
ostiralera arte.
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Teknologiak nekazaritzako 
elikagaien  sektorean.

Nekazaritzako elikagaien sektoreak teknologiarekiko mendeko-
tasun handia dauka eta ez bakarrik 'packaging' edo ontziratze 
ildoetan. Testuinguru honetan, Villa Yeyete etxeak barne hartu 
zituen azaleratzen ari diren teknologiek nekazaritzako elika-
gaien sektoreari eskaini dakizkiokeen aukerak ezagutu nahi 
zituzten adituak eta interesdunak, elikadura osasungarriari 
arreta berezia emanez.  

Izaskun Marañónek, Tecnaliako Food & Health Project Manager 
de Tecnalia eta Mikel Sánchez Pontek, Tecnaliako Smart 
Systems Deputy Manager, azaldu zituzten zeintzuk ziren gaur 
egungo joerak, kasu praktikoak ezagutzera eman zituzten eta 
teknologia berriak barne hartzeko prozesuarekin lotutako 
aukeraren batzuk aztertu zituzten, besteak beste, datuen 
analisiak, doikuntza nekazaritza edo kustomizatutako edo 
pertsonalizatutako elikadura.

Puntu Denda, oraingoan ere, hiriko merkataritza sektoreari 
teknologia berriekin lotutako joera berriak gerturatzeko gune 
bilakatu zen berriz. Oraingo honetan, Instagram bezalako sare 
sozial baten garrantzia nabarmentzen saiatu ziren eta baita 
'influencers-ek' retail marketinean burututako lana ere. 
Instagram irudiaz baliatuz, markak eta produktuak sustatzeko 
sare sozial estimatuena bilakatu da. Bestalde, 'influencers-ak' 
euren sare sozialetan edo blogetan jarraitzaile kopuru handia 
duten pertsonak dira eta horiek produktuei buruzko balorazioak 
diten dituzte eta euren iritzia jarraitzaileen artean oso garrant-
zitsua da. Produktuak sustatzeko marken eta 'influencers' 
arteko lankidetzak  'influencer marketing' izena hartu du eta 
enpresetarako gero eta garrantzi handiago hartzen ari da.  

Donostia WeekINN jarduerak Keiretsu Forum Euskadiko 
hamargarren edizioa hartu zuen barne. Ekitaldi honetan, 
'business angels', 'family o�ces' bezalako inbertitzaile priba-
tuek, partikularrek edo euren negozioak dibertsifikatu nahi 
dituzten enpresek enpresa proiektuak bilatzen dituzte, inbertitu 
eta kapitalaren bidez lagundu ahal izateko. 'Startups' dozena 
erdiak euren proiektuak aurkezteko aukera izan zuen. Keiretsu 
Forum inbertitzaile pribatuen nazioarteko sare handiena da, 47 
egoitzarekin, AEBn, Europan eta Txinan, eta 2.000 kidek baino 
gehiagok 200 milioi dolar inbertitu dituzte 250 enpresetan 
baino gehiagoetan.  

Joerak diseinuan

Konekta Café-k bat egin du aste honetan Donostia WeekINN 
ekitaldia gauzatzen duten jarduerekin.Topaketa hau hilero 
doan antolatzen da, giro informal eta lasai batean, eremu 
profesionalean berritu nahi dutenak konektatzeko (enpre-
saburuak, zuzendariak, profesionalak, ekintzaileak, ikertzaileak, 
inbertitzaileak, irakasleak…).Hilero Tabakalerako kafetegian 
antolatzen da ADEGIk antolatuta.  Oraingo honetan, gaia 
mugikortasun iraunkorrean eta energia biltegiratzean murgil-
du da eta lantaldetan garatu da hainbat gai landuz, besteak 

beste: ibilgailu elektrikoa eta zama-lanetarako azpiegiturak, 
energia biltegiratzea, hiri mugikortasuna eta lurralde antola-
mendua, digitalizazioa, konektibitatea, Big Data eta auto 
autonomoa.

Ikuspegi eskuragarri batetik heldu izandako zientziak, berriz, 
bere tokia izan zuen Dabadaban. Oraingo honetan, Pint of 
Science, nork hitzaldi interesgarriak eta dibertigarriak eskaintza 
xede duena, azken ikerketa zientifikoei buruz, publikoren eskura 
dagoen formatu batean, gure inguruko teknologia zentroen eta 
ikerketa zentroen lana ezagutzera eman zigun, besteak beste, 
CIC BiomaGUNE, Biodonostia eta Polymat. Saioa amaitzeko  El 
Petit del Cal Eril musikariaren kontzertu bat eskaini zen. 

Osteguneko jardunaldi bizia Le Bukowski-ko saio batekin 
amaitu zen, EIDEk antolatuta, Euskadiko Diseinatzaileen 
Elkartea, diseinuko gaur egungo joerei buruz, sektore hone-
tako profesionalei eta amateurrei zuzenduta. Topaketa honen 
eta EIDEren helburuen artean honako hauek aurkitzen dira: 
diseinuaren zeregina zabaltzea eta sustatzea enpresen 
berrikuntzaren eta lehiakortasunaren faktore estrategiko gisa, 
diseinua eta euskal diseinatzaileak sustatzea erakundeen eta 
elkartearen jarduera esparru geografikoko ekonomia, kultura 
eta gizarte eragileen aurrean eta Euskadi diseinuko erreferent-
zia nazional eta nazioarteko bilakatzearen alde egitea. 
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Donostiako gazteek hiriaren etorkizuna
 imajinatu dute.
Donostiako haurrak hiriaren etorkizuna dira, eta haiek auzoak 
eta kaleak ikusteko duten modua oso kontuan hartu beharre-
koa da. Donostia WeekINN Asteak etorkizuna sormenarekin, 
erantzukizunarekin eta optimismoarekin imajinatzera 
bultzatu ditu gazteenak. Moda-munduaren etorkizuna, 
espazioen eta gastronomiaren arteko harremana eta hiriko 
merkataritzarekin loturiko proiektu berritzaileenak ere 
protagonistak izan dira Berrikuntza Astearen azken egunean; 
Astea inoiz baino nazioartekoagoa izan da. 

Sormena, irudimena eta talentua gizarteak garatzeko ditugun 
erremintak dira. Ostiral honetan, Donostiako neska-mutikoek 
erakutsi dute hiriaren etorkizuna optimismoarekin ikusteko 
arrazoiak egon badaudela. Donostia WeekINN Talent Housen 
abiatu zen 14 eta 16 urte arteko berrogeita hamar bat ikaslerekin, 
etorkizuneko hiria nolakoa izango den imajinatzeko. Soulsi-
ght-eko Estefania Silvak eta Carlos Murillok diseinu estrategi-
koaren inguruan garatutako tailerrean, neska-mutilek haien hiria 
hemendik 30 edo 40 urtera nolakoa izango den irudikatu zuten. 
“Etorkizuna ezin da aurreikusi, baina bai imajinatu. Ahalegindu 
behar dugu guk nahi dugun etorkizuna benetan gertarazten”, 
adierazi zuten.
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Etorkizuna jada hasi da, gauzak gertatu baino lehen pentsatu 
behar baitira, eta “orainetik geroa gertatzeko aukerak areago-
tu ditzakegu”. Kasu honetan, gainera, gure hiriaren etorkizuna 
oso lotuta dago honako hauekin: pertsonak, etxebizitzak, 
garraioak, kontsumo energetikoak, azpiegiturak, merkataritza, 
osasuna eta ongizatea, hezkuntza, segurtasuna edo elikadura. 

Mentoreek inspiratuta eta Britainiako Birmingham hirian aldi 
berean garatzen ari ziren antzeko beste proiektu batekin 
zuzenean konektatuta, neska-mutilek era honetako etorkizuna 
irudikatu dute: kaleetako farolen ordez, genetikoki aldatutako 
landare luminiszente handiak jarriko dira; airearen CO2a jasoko 
duten gailuak egongo dira, eraikitzeko material bihurtzeko; edo 
gure DNAren zati bat osatuko duten pilulak eta minbizia 
sendatzeko gai izango direnak egongo dira. Errealitate bilakatu 
ahal izateko itxura handia duen etorkizuna, teknologiak eta 
berrikuntzak horretarako aukera emango baitute. 

Talent Housetik ez oso urrun, 
Kapsula INNean, ikastetxe ezberdine-
tako 8 eta 11 urte arteko haurrak izan 
ziren protagonistak, eta ideien 
laborategiko arduradunek artearen 

eta arkitekturaren inguruan gazteei emandako 
orientazioa jasota (Maushaus), hiriko etorkizuneko 
auzoak diseinatu eta eraiki zituzten material eta 
teknologia berriekin, Talent Housen garatutako jarduera 
beste eskala batean erreplikatuaz. 

nanoKOMIK erakusketa, herritarrentzat irekia aste 
osoan zehar. CIC nanoGUNE ikerketa-zentroek eta 
Donostia International Phyisics Center-ek (DIPC) abian 
jarritako ekimena izan da, nanozientziaren eta 
nanoteknologiaren arloan gertatzen ari diren aurrera-
penak ezagutzera emateko, nanofikziozko komiki bat 
parte hartuaz sortuta. Era horretan, parte-hartzaileek 
bizitza eman diote haien komikiko super heroiari, 
nanoteknologia erabilita materiak hartzen dituen 
propietate harrigarriei esker nanobotereak emanaz. 

Proiektu berritzaileak.

Puntu Dendak aukera eman zigun apur bat hobeto ezagutzeko 
Donostiako Sustapenaren PUC programan parte hartzen ari 
diren proiektuak. PUC tokiko merkataritzan ezarri ahal izateko 
ideia berritzaileak garatzeko inkubagailua da. Parte-hartzaileek 
zortzi asteko prestakuntza jasotzen dute, eta, denboraldi 
horretan, banako tutorizazioa, talde-lana eta Open Commerce 
jardunaldiak konbinatzen dira; azken horietan, hirian errefe-
renteak diren negozioen ekintzailetzako eta berrikuntzako 
esperientzia desberdinak ezagutzen dira.  

Ezagutu ahal izan ditugun kasu arrakastatsuen artean aipatze-
koak dira honako hauek:  

 Eat One, 

 Feed One tour gastronomikoak ezagutzen dituena, 

 Hilar, modan oinarritua, 

 n.06, Koöl, 

 Mima Pet Services, 

 FotoGastronomy edota MAE4Kids.
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Eta Donostiaz hitz egitea, beste gauza askoren artean, gastro-
nomiaz hitz egitea denez, azken jardunaldian sukaldaritza-kla-
se batzuk eskaini dira UPV/EHUko Espazio Gastronomikoen 
Diseinuko Gradu-ondokoaren esparruan; Arkitektura Fakulta-
teak eskaini ditu Donostiako Sustapenarekin eta Zentre 
Donostia Desing Instituterekin elkarlanean. Lehen klasea Iñigo 
Viar Frailek eman zuen produktu gastronomikoak ekoizteko eta 
saltzeko lekuen inguruan. Bigarrena, berriz, etxean janaria 
prestatzeko eta jateko espazioari buruzkoa izan zen, eta Alex 
Mitxelenak eman zuen.

Azkenik, Iñigo Viar Frailek berak beste klase bat eman zuen 
beste kultura batzuetako espazio gastronomikoen inguruan. 
Hori guztia Arkitektura Fakultatea bezalako leku bikainean eta 
Donostia Desing Instituterekin lankidetzan.

Bestalde, moda Donostia WeekINN 2018ko azken orduetako 
protagonista handietariko bat izan da. Diseinuaren egungo 
joeren gainean EIDEk pasa den ostegunean antolatutako 
inspirazio-saioaren ondoren, San Telmo Museoa, Espainiako bi 
erreferente nagusi, modaren industriarekin zuzenean lotzen 
direnak, ezagutzeko esparrua izan zen. 

Teresa Helbig-ek bi hamarkadatik gora daramatza marka 
zuzentzen, eta azken urteetan Estatuko egile-etxe solidoeneta-
rikoa izatera iritsi da; aktore garrantzitsuek erakutsi dituzte 
bere modeloak mundu osoko ibiltokietan barrena.

Era berean, Mónica Carbonellek, Marka, Berrikuntza eta Joera 
Sozialen estrategian adituak, honako hauek bezalako etxe hain 
garrantzitsuentzat proiektuak garatu ditu: Carolina Herrera New 
York (Puig), Docker’s, Levi’s eta Fontvellao, besteak beste. Biek, 
banaka eskainitako bi hitzaldi irekietan, goi-mailako 
joskintzari eta modaren sektoreko 'branding' estrategikoari 
buruzko ikuspegia eman zuten. 

Historiak kontatzea.

Eta modarekin jarraituz eta ostiraleko jardunaldiaren amaiera 
gisa, AEG Ikastetxean modaren storytelling-ari buruz aritu 
ziren. Storytelling historia kontatzeko modua da, kontakizuna 
balitz bezala, eta irakurleak edo entzuleak lotzen eta 
mezu-motaren bat haiei helarazten saiatzen da, normalean 
marka edo produkturen batekin lotuta. Ez da zuzeneko 
publizitatea. Hurbileko mezua eta enpatikoa egin nahi izaten 
da, gure publikoa izan daitekeenarekin konektatzea lortzeko. 

Kasu zehatz honetan, Donostia WeekINN Asteak storytelling-ari 
buruzko tailer praktikoa eskaini zigun, emozioetatik konektatzen 
duten modako markak sortzeko bideak eta bestelako tresnak 
erakustearekin batera. Izan ere, marka bat esanahi piloa da, eta 
elkarrekin konektatuta kopiatzen oso zailak diren estilo propioak 
definitzen dituzte.  

Tailer interesgarri horrekin amaiera eman zitzaion Donostia 
WeekINNen ostiraleko jardunaldiari, baina oraindik ere asteburu 
osoan jarraituko du, barnetegi bat egingo baita Donostian 
ekintzailetza soziala bultzatzeko helburuarekin; horrela, 
negozio-ideia bideragarriak eta inpaktu soziala dutenak 
garatuko dira parte hartzeko jardueren bidez eta baterako 
sorkuntzako ikuspegiarekin. 

Jarduera Green Nest Hostel Uba Aterpetxean 
egingo da, Sinnpleren lankidetzarekin; hau da, 
enpresei, ekintzaileei, erakundeei eta administra-
zioei berrikuntza soziala bultzatzeko bidean 
laguntzen dien aholkularitza-etxea. 

4TH SOCIAL 
INNOVATION
WEEKEND 
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Donostiako Sustapenak eta Donostia WeekINN hau antolatzen lan egin duten 
enpresa eta erakunde guztiek eskerrak eman nahi dizkie jarduera guztietara berta-
ratutako eta horietan parte hartutako guztiei, berrikuntza, sormena edo talentua 
bezalako balioak helarazten laguntzeagatik, teknologia berrien edo nazioartekot-
zearen potentziala alde batera utzi gabe. 

Donostia WeekINN 2018 edizio guztien artean nazioartekoena izan da, eta Oslo, 
Helsinki, Utrech, Boston, Birmingham edo Vilnyus bezalako hirietako ordezkarien 
parte-hartze aktiboa izan du. 50 jarduera baino gehiago garatu dira hiriko 30 
espazio ezberdinetan, eta Gipuzkoako hiriburuko 80 agente baino gehiagok 
esku hartu dute. Guztira, 150 aditu baino gehiagok beren ezagutzak eta espe-
rientziak partekatu dituzte donostiar guztiekin. 

Donostiako Sustapena jada prestatzen ari da Berrikuntzaren Astearen datorren 
urteko edizioa. Zuen zain izango gara. 

donostia weekINN 2018eko kolaboratzaileak: AGILE-SPAIN / AINHOA FORNOS / ALIANZA IK4 / ALTXERRI BAR&PUB / AMARA BERRI / ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE 

HOSTELERÍA DE GIPUZKOA / ASPEGI / AXULAR LIZEOA / AXULAR LIZEOA / BARRABES.BIZ / BIODONOSTIA / BORJA SANTOS / CEIT-IK4 / CIC BIOMAGUNE / CISCO / CITY OF 

BIRMINGHAM / CITY OF HELSINKI / CITY OF OSLO / CITY OF UTRECHT / CITY OF VILNIUS / COMISIÓN EUROPEA, EUROPEAN AGENCY FOR SMES (EASME) / COUNTERCRAFT / 

CXMEETING / DABADABA / DEUSTO BUSINESS SCHOOL / DEUSTO FOROTECH / DIPC / DO PLAY / EASO POLITEKNIKOA / ECOREC / EDUMOTION-JAVIER MIGUEL GARAY / EIDE / 

ENRIQUE RODAL / EUSKARA BILDUA / EXPONENTIAL EUSKADI / EYEWITNESS TO ATROCITIES / FUNDACIÓN CEIBAL / GRAPHENEA / HARVARD BLOOMBERG CITY LEADERSHIP 

INITIATIVE / HSSMI / I2U / IDK / IE BUSINESS SCHOOL / IKASPLAY / IMASCONO / IMFAHE FOUNDATION / INNOVATION LAB / INSTITUTO TECNOLÓGICO DONOSTIA / ISOSTOPY / 

KULTUR ATELIER / LEUKO / LUCAS GORTAZAR / MAUSHAUS / MICROSOFT ESPAÑA / MUSIKA BULEGOA / PINT OF SCIENCE SPAIN / PIOLET / POLYMAT / RAQUEL ROCA / REAL 

SOCIEDAD / RECIRCULAR / SABER COMPETIR / SARA DE LA RICA / SINGULARITY UNIVERSITY / SINNPLE / STEINBEIS 2I GMBH / SUMMA ALDAPETA / TECNALIA / UNIVERSIDAD 

DE SEVILLA / UNIVERSIDAD POMPEU FABRA / UPGRADE SME / ZABALA INNOVATION CONSULTING / ADEGI / TECNUN / VICOMTECH / KIROLGI


