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1. Donostia WeekINN berrikuntza astea, inoizko herritarrena  

Donostia WeekINN Berrikuntzaren Asteak hazten jarraitzen du. Aurtengo edizioa amaituta, 5000 
pertsonak baino gehiagok parte hartu dute 40 jardueratan, hiri osoan barreiatutako 25 gunetan, eta 
60 kolaboratzaileren laguntza izan du. 

Gainera, Donostia WeekINN ekimenak herritarrengan arreta berezia jarri du aurten. Horrexegatik, 
estreinakoz asteburuan hasi da Berrikuntzaren Astea, bereziki familiei zuzendutako jarduerekin,  
sorkuntzari eta teknologiari lotutakoekin.  

Familia ugarik disfrutatu dute osagai birziklatuak erabiliz egindako diseinuaren tailerrean eta 
robotikari nahiz musikari buruzko tailerretan, pentsamendu kritikoa, konputazionala, irudimena eta 
sormena lantzearekin zerikusia duten gaitasun pertsonalen garapena indartuz.  

Gainera, Berrikuntzaren Astean enpresa-berrikuntzaren DonostiaINN sariak banatu dira. Aurten 
laugarren edizioa bete duen sariketaren helburua hiriko enpresek gai honetan egiten duten 
ahalegina aitortzea da, bi kategoria bereizita: enpresa finkatua eta enpresa gaztea, baita aitormen 
bat ere. Azken hori Ceit IK4k jaso du. Lehenengo kategorian, aldiz, I68 izan da enpresa saritua, eta 
bigarrenean, Graphenea. 

Aurtengo ezaugarria izan da, halaber, jarduerak gauzatzeko jokalekuen ugaritasuna: Loiola kalean 
egindako irekiera ekitalditik, Antiguan edo Bulebarrean egindako jardueretara, tartean beste 
hainbat gune daudela, hala nola Aquarium, Tabakalera edo Londres hotela. 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesari esker eta berrogeita hamar eragile baino gehiagoren 
lankidetzari esker, 2019ko Berrikuntzaren Astea errealitate bihurtu da.  

Horiek horrela, Donostia WeekINN Berrikuntzaren Astearen zazpigarren astea prestatzeko atzerako 
kontaketa hasiko da, hirian gero eta leku sendoagoa baitauka ekitaldi honek Donostiako 
berrikuntzaren eta talentuaren aldeko apustuaren lankidetza eta ikusgarritasuna bultzatzeko 
erreferente gisa. 
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2. Larunbata, urriak 26 / Donostia WeekINN 2019ko I. jardunaldia 

Berrikuntza plazara atera genuen lehen jardunaldian, eta berrikuntzari eta sormenari lotutako 
konpetentziak jorratzeko hainbat dibulgazio-jarduera izan ziren. Txikienak izan ziren protagonista 
egun eguzkitsu honetan, eta unean uneko jarduera horietan parte hartzeaz gain, Garapen 
Jasangarrirako Helburuei buruzko erronken erritmoan paseatu ahal izan zuten edo hiriko zenbait 
puntutan kokatutako erakusketak bisitatzeko aukera izan zuten.  

Berrikuntzaren Astea abiarazteko deia emateaz Sergio Arrospide umoregilea arduratu zen, Loiola 
kalean. Berrikuntzari eta gure hirian bertan berrikuntzan jardutearen garrantziari buruz umore onez 
zipriztindutako bakarrizketa batekin inauguratu zituen jarduerak.   

 

Jarraian, gune horretan bertan, familian zibersegurtasuna sustatzeko gakoen berri izan genuen, 
Roberto Casadoren eta Miguel Ángel Hernándezen eskutik, biak ala biak Euskalhack Euskadiko 
segurtasun informatikoaren elkarteko kideak. Etxeko txikiek Internet eta haren erremintak egoki 
erabil ditzaten kontuan hartu beharreko hainbat argibide eta gako eman zituen elkarteak. 

Era berean, hainbat jarduera izan ziren, txiki nahiz helduen gozamenerako, garapen 
jasangarriarekin, robotikarekin, diseinuarekin eta musika-tresna birziklatuz egindako musikarekin 
lotuak. Esate baterako, musika birziklatuari buruzko tailerrean berrikuntzan jarduten saiatu ginen 
musikarekin, modu jostagarrian, osagai birziklatuekin musika-tresnak sortuz. Isiltasunari beste 
itxurapen bat eman genion musika eta birziklatzea, sormena eta irudimena nahiz musika-aniztasuna 
eta ingurumenarekiko begirunea uztartzen dituen  proiektu baten bidez.  
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Aldi berean, beste jarduera batzuk ere izan ziren hiriko beste leku batzuetan, hala nola Altxorraren 

Eko-mapa, KURSAALen, Aquariumen, Londres hotelean eta EASO plazan. Gune horietako 

bakoitzean, Garapen Jasangarrirako Helburuei (GJH) buruz apurtxo bat gehiago ikasteko aukera izan 

zuten familiek. Zehazki, 17 GJHtatik 4 hautatu zituzten antolatzaileek, bakoitzak zer gai jorratzen 

duen pixka bat sakonago aztertu eta gure hirian gai jakin horretan lanean ari diren ekimen eta 

enpresen adibide errealak ezagutzeko. 

ARCCOn, Donostia WeekINN gunean, robotika-tailerrak egin genituen. Neska-mutilek zer eta 

labirinto batetik irteteko gai den robota eraiki eta programatu behar izan zuten.  

Arratsalde horretan bertan, arkitektura-tailerra egin genuen, eta igandean ere errepikatu zen. 

Familia bakoitzak objektu bat aukeratu eta harentzako erabilera berriak bilatzen zituen. Hala, 

eguneroko objektuekin eta aurrez moztutako zurezko piezekin, mekanismo-objektu kolektibo bat 

sortu zuten, Tinguely artistak egin ohi duen gisan.  
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Erakusketak 

Era berean, hiriko beste gune batzuk ere aktibatu nahi izan ditugu zientziari buruzko erakusketekin, 
baina bakoitza ikuspegi erabat desberdinetik landuta. San Martin Merkatua, Gipuzkoako Argazkilari 
Elkartea eta Arcco guneak hautatu genituen beste urte batez oso harrera ona eduki duten 
erakusketak hartzeko. 

San Martin Merkatuan aste osoan ikusgai egon zen nanoKomik erakusketa. Alegia, superheroi 
batzuen eskutik zientziara eta “nano”-ra gerturatzeko modu dibertigarria, beren superbotereen 
bidez diziplina horiek guri ulertarazteko gai izango baitira.   

Gipuzkoako Argazkilari Elkartean Fotciencia erakusketa aurkitu ahal izan genuen; argazkilaritza 
zientifikoko 50 argazki onenen hautaketa berezia, zientzia eta teknologia gizarteari gerturatzea 
duena asmotzat, FECYT, CSIC eta Serra Fundazioaren laguntzarekin.  

Azkenik, Arccok MUJERTEK Space erakusketa hartu zuen, aukera paregabea historian zehar zientzia 

eta teknologiaren arloan garrantzitsuak izan diren emakumeak ezagutzeko. Erakusketa hau 

Deustuko Unibertsitateko Forotech-ek laga dio Donostia Sustapenari. 
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3. Igandea, urriak 27 / Donostia WeekINN 2019ko II. jardunaldia 

Larunbatean emandako abiatzeko deiaren ostean, igandeko jardunaldian Zientzia&Fun zikloa 
inauguratu genuen, “Ralphek Internet apurtzen du” filmaren eskutik, hain zuzen, Interneti 
buruzko lan hori proiektatu baikenuen txikienentzat Aquariumen, eta hortik Big Van Ciencia-ra 
pasatu ginen, eta zientzia dibertigarria izan daitekeela dioen bere mantrara. Bien bitartean, 
Arccon familiak aritu ziren eraikuntzarako trebetasunak praktikan jartzen eguneroko objektuekin, 
baita labirintotik ateratzeko gai den robota programatzen ere. 

Hezurrik gabe bizi gaitezke? Gorputzean zenbat zulo dauzkagu? Donostia WeekINNen bigarren 
jardunaldiak gisa honetako galderak planteatu zizkion publikoari, ziurrenik lehenago inoiz egin 
gabeak zituzten galderak eta solasaldi interesgarri eta dibertigarri bati bide eman ziotenak 
zorroztasun zientifiko guztiarekin. Big Van Cienciako Oriol Marimonek ezagutza zientifikoa publiko 
orokorrari gerturatzeak daukan garrantzia defendatu zuen, umore zertzeladekin. 

Era berean, “Ralphek Internet apurtzen du” filmeko abenturekin disfrutatzeko aukera izan genuen, 
baita familian hausnartzeko ere Interneti buruz eta haren abantailei eta gure bizitzan duen eraginari 
buruz. Aquariumen izan zen proiekzio horretan Deustuk eta Pantallas Amigas-ek parte hartu zuten, 
eta filma hasi aurretik Interneten erabilera onari buruzko sarreratxo bat egin zuten. 

Eguraldi ona aprobetxatuta, larunbatean arrakasta izan zuten jarduerak errepikatu genituen beste 
kokaleku batzuetan. Esaterako, robotikari, arkitekturari eta musika birziklatuari buruzko tailerrak. 
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4. Astelehena, urriak 28 / Donostia WeekINN 2019ko III. jardunaldia 

Gorabidean diren teknologiek lanbide berriak sortuko dituzte eta ikasleek sortzaileak, 
berritzaileak izan eta ikasten jarraitzeko motibatuta egon behar dute. Aurten Donostia 
Innovation Campusean parte hartzen duten 11 zentroek, jardunaldi dinamiko eta dibertigarri 
batean jakin zuten zer teknologia disruptiborekin egin beharko lioketen aurre erronka horri. 

Era berean, retail arlora iristear diren teknologia berrietan sakontzeko espazioak ere sortu 
genituen, hala nola blockchain eta 5G teknologia. 

Hilaren 28an, Donostiako 11 hezkuntza-erakundetako 400 ikasle ingururentzako agertokia bihurtu 
zen Kursaal. Ikasle horiek Donostia Innovation Campus hezkuntza-proiektuan lanean ari dira, 
teknologien bidez hiria nola hobetu erronkari erantzuteko. Campusaren helburua da gure gazteen 
artean berrikuntzarako gaitasunak hobetzea eta berritzaile-espiritua sustatzea etorkizuneko lan-
merkatuari begira. 

Egun osoan zehar, ikasleek eduki desberdinak jaso zituzten, motibazio-saioekin hasi, eta 
scaperoom, designthinking delakoetatik igaro… eta norberak bere aurkezpena nola egin ikasteraino.  
Hori guztia bost teknologia disruptiboetan ari diren enpresen laguntzarekin, beren teknologiak eta 
aplikazioak ezagutarazi baitzizkieten eta epaimahaikide lanak egin baitzituzten pitching errondan. 
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Teknologia disruptiboak  

Donostiako Berrikuntzaren Astearen hirugarren jardunaldiak, gainera, Donostiako saltoki ugari 
elkartu zituen, eta hala, retail sektorean sartzear diren teknologia berriak eta joerak ezagutzeko 
aukera izan zuten. MIT Technologyko Marta del Amok bezeroen segmentazioaren eta datuen 
analisiaren bidez negozio-aukera berrietara iristeko gako batzuk eskaini zituen, eta horiek ezartzeak 
abantailak nahiz arriskuak dituela eta egokitzapenak egin beharra ere badakarrela nabarmendu 
zuen. 
 
Jorratu zuten beste gaietako bat blockchain delakoa izan zen, hau da, segurtasun-sistema bat, den-
dena erregistratzen eta konektatzen duten ekipoen sare batez osatua. Beste aplikazio askoren 
artean, datu-baseetan eta bankuen arloan erabiltzen da.  

Horiez gain, jardunaldian 5G teknologiak eskaintzen dituen etorkizuneko aukerei buruzko hitzaldi 
bat ere egon zen. Eta Donostian emakumeek gidatutako ikerketei buruz egindako mahai-inguruak 
inauguratu zuen Baga Biga Faktorian garatuko zen hitzaldi-zikloa.  
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5. Asteartea, urriak 29 / Donostia WeekINN 2019ko IV. jardunaldia 

Irudimenari boterea eta etorkizuna beraien eskuetan. Hainbat ikastarotako eta ikastetxetako 
ikasleek hiriaren etorkizuna irudikatu zuten sormenez, erantzukizunez eta optimismoz; eta 
arkitekturako Fab Lab-en, eskuragarri ditugun teknologia desberdinak ezagutu zituzten eta 
ekonomia zirkularrean oinarrituta, guztien artean, ikasgelarako osagai bat diseinatu zuten.    
 
Nolakoak izango dira gure hiriak hemendik hamarkada batzuetara? Zer egin genezake bertako 
herritarren bizi-kalitatea hobetzeko, bereziki, adinekoei begira? Talent Housen dozenaka eskola-
ikasle bildu ziren, eta gai horiei buruzko hausnarketa-dinamikan parte hartu zuten. Etorkizuneko 
hiriak nola eraiki, horri buruz zer iritzi duten jakin nahi zuen Biodonostiak. 

Bien bitartean, beste ikastetxe batzuk, beren ikasgelarako osagai berri baten 3D prototipoa 
diseinatzen ari ziren Fab Laben. Gisa horretan, material jasangarri eta ekologikoz osatutako piezak 
laser bidez aurrez moztuta edo fresatuta eta lotune automatiko edo mihiztadura bidezkoak 
baliatuz, hau da, zulagailurik edo pieza lagungarririk behar ez dutenak, lantaldean arituz eta 
pentsamendu kritikoz jardunez, guztien artean osagai bat diseinatu zuten, partaideek beren 
ikasgelara eraman ahal izan zutena. 

 

Junior Enpresak 

Etorkizuneko diseinuen lantegia amaitu ostean, Donostian kokatutako eta Junior Enpresen Euskal 

Federazioko kide diren Euskal Junior Enpresen Topaketari hasiera eman genion. Ekitaldi honen 

helburua zen unibertsitate-elkarte ehundura horrek ekintzailetasunaren babesaren arloan 

atzematen dituen beharrak eta aukerak eta Donostia Sustapenaren eta komunitate 

unibertsitarioaren arteko balizko lankidetzak esploratzea. 

 

Berrikuntza gastronomian  

Donostia WeekINNen laugarren jardunaldian beste topaketa interesgarri bat ere egin zen 
gastronomiaren arloko berrikuntzari buruz, eta sektoreko hainbat adituk eta profesionalek parte 
hartu zuten, hala nola: Natali Canas, Ruben Trincado edo Benjamin Lana. Horiek seinalatu zutenez, 
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gastronomian arrakasta sutegian ondo jarduteaz harago dago: beste arlo batzuk lantzea ere 
beharrezkoa da, adibidez, guneen diseinua eta storytelling arloa. 

Alde batetik, gunearen diseinuak zerbait bakarra sortzen laguntzen du, plateretik haraindi doan 
esperientzia bat. Bestetik, kontuan hartu behar da, halaber, askotan ahotik baino gehiago 
begietatik kontsumitzen dugula janaria. Halere, den-dena ondo lerrokatuta egon dadin 
ezinbestekoa izango da lantaldeen lidergoa eta jakintzaren transmisio ona, sukaldaritzako 
esperientzia bereizgarria osatzeko azken ukitua ematea bezala izango baita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikasgelan berrikuntza  

Deustu LearningLab-en eskutik, pentsamendu konputazionalari buruzko saioa antolatu genuen, 
Haur-hezkuntzako, Lehen-hezkuntzako eta Bigarren-hezkuntzako irakasleei zuzendua. Bertan, 
pentsamendu kritikoa hezkuntzako etapa desberdinetan garatzeko estrategiak eta erremintak 
ezagutu genituen, betiere pentsamendu konputazionalari lotutako haurren gaitasun pertsonalak 
garatzeko helburuarekin. 

 

Berrikuntza kirolean  

Lasala Plaza hotelean egin genituen kirolaren munduko berrikuntzari buruzko hitzaldia eta mahai-
ingurua. Cruyff Fundazioko Marc Bernardich kirol-taldeek berrikuntzarako dituzten aukera eta 
eredu desberdinez mintzatu zen, eta horren adibideak eman zituen kirolean berrikuntza 
baliabideetatik eta teknologiatik harago doala erakutsiz. Hitzaldiaren ostean, mahai-inguru 
interesgarria izan genuen eta bertako ordezkariek parte hartu zuten, hala nola Donostiarrako 
lehendakari Alberto Lópezek eta Easo Saskibaloi Klubeko lehendakari Esteban Barrenetxeak.  
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Ez genuen albo batera utzi zientziak kirolaren arloan izan dezakeen aplikagarritasuna, Baga Biga 
Faktoria garagardotegian solasaldi entretenigarriak izan baitziren “golaren legeak” edo “golaren 
genetika” hizpide hartuta. 

Aitor Bergara Fisikan doktore eta UPV/EHUko irakasleak Roberto Carlosen falta bat, duela 22 urte 
historia egin zuen hura, aztertu zuen, eta futbolaren eta fisikaren artean zer-nolako harreman estua 
dagoen agerian jarri zuen. Bestalde, Adrian Odriozola Genetikan doktorea, UPV/EHUko Genetika 
irakaslea eta KIROLDNA SLren sortzaileetako bat da, eta futbolean giltzarrizkoak diren zenbait 
gairekin lotutako faktore genetikoetan jarri zuen fokua, esaterako, lesionatzeko joera eta 
entrenamenduaren edo nutrizioaren aurreko erantzuna.   
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6. Asteazkena, urriak 30 / Donostia WeekINN 2019ko V. jardunaldia 

Jardueraz beteriko egun hau latinoamerikar presentziarekin hasi zen “tokian tokikotik proiektu 
estrategikoak abiarazteko berrikuntza” jardunaldian; gero Euskadi Gaztearen erronkei buruzko 
tailerrak jarraitu zion, bertan ikasleekin lan egin genuelarik etorkizuneko irratiari buruz, baita 
solasaldi dibulgatzaileak ere zientzia eta zahartzeari buruz; eta eguna ondo biribiltzeko, Donostia 
INN sariak izan ziren, non CEIT IK4k aitormena jaso zuen eta I68 eta NaruIntelligence saritu 
zituzten. 

Donostia WeekINNen bosgarren jardunaldiak berrikuntza sustatzera eta talentua atzematera 
bideratutako estrategiak tokian tokiko eremuan garatzen dituzten profesionalen talde bat elkartu 
zuen goizean. Euskal Herriko eta Latinoamerikako adituek beren hiri eta eskualdeen garapenean 
laguntzeko gauzatzen ari diren proiektuen gakoak azaldu zituzten. Jardunaldi horretan, 
kudeaketako zenbait adibide eta gako azaldu zituzten, eta bi eremuen arteko kontrastea agertu 
zuten: Latinoamerika, proiektu berrientzako aukerez betetako eremu handi bat; eta Euskal Herria, 
inguru aurreratua duena, eragile dentsitate handikoa eta sekula baino gehiago berrikuntzako eta 
lankidetzako ikuspegia exijitzen duten etorkizuneko erronka handiak dituena. 
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Teknologiaren aukerak vs trebetasun analogikoak  

Publiko gazteari zuzendutako zenbait jarduera ere izan ziren.  

Eskola-ikasle talde batek tailer batean parte hartu zuen eta beraien ametsetako ikasgela nolako 
izango litzatekeen asmatu zuten, eta hala, diseinuaren, arkitekturaren, sormenaren eta ekonomia 
zirkularraren arloetako kontzeptuak ikasi zituzten, Maushaus ideien laborategiaren eskutik. 

Beste ikasle talde batek informatikako oinarrizko kontzeptuak ikasteko aukera izan zuen, gailu 
elektronikorik erabili gabe, joko kolaboratibo eta talde-dinamiken bitartez.  

Hainbat joko-dinamika landu zituzten, hala nola algoritmoak, errore-arazketa, kode bitarra, pixelak 
edo mezu enkriptatuak, ondo pasatzearekin batera kontzeptu berriak ikasten zituztelarik. 

Zientziak zer daki zahartzeaz?  

Nanoteknologia eta horrek zahartze-prozesuen hobekuntzari egin diezaiokeen ekarpena izan zen 
Berrikuntzaren Astean jorratutako beste gaietako bat, PintofScience, CIC Biomagune eta 
Biodonostiaren partaidetzarekin. 

“Tamainak badauka zerikusirik: nanoteknologia” izenburu iradokitzailearekin, nanoteknologiaren 
barrunbeetan murgildu ginen CIC Biomaguneko Antonio Dominguezen, 
CarbonBionanotechnologyLaboratory delakoaren eta Biodonostiako Nuria Alegreten eskutik. 
Jarraian, egunari amaiera emateko Biodonostiako Ander Matheuren solasaldia izan zen: 
“Zahartzearen alde onak, txarrak eta erdipurdikoak”. 

 

Era berean, DonostiaINN sarien laugarren edizioari hasiera eman genion. Enpresa finkatuen 
kategorian I68 enpresa eta enpresa gazteen kategorian Naru Intelligence aitortu zituzten, 
berrikuntzaren alde egindako apustuagatik, ikuspegi globalagatik eta hiriarekin daukaten 
loturagatik. Gainera, Berrikuntzaren Asteak Ceit-IK4ri aitormena egin dio Donostian ikerketaren eta 
berrikuntzaren arloan egin duen lan garrantzitsuagatik.  
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Donostia INN 2019 sariak  

I68 eta Naru Intelligence izan dira aurtengo sarituak Donostia INN Enpresa Berritzailearen sariketan. 
Ekonomia Bultzatzeko Zinegotzigoak banatu dituen Donostia INN sarien laugarren edizioan I68 
enpresa saritu dute enpresa finkatuen kategorian eta Naru Intelligence enpresa gazteen kategorian, 
berrikuntzaren alde egindako apustuagatik, ikuspegi globalagatik eta hiriarekin daukaten 
loturagatik.    

Sari-banaketa ekitaldia Maria Cristina hotelean egin zen. Ekitaldi horretan mahai-inguru bat ere 
egin zen Ibermaticako Guillermo Dorronsororen eta Grapheneako Amaia Zurutuzaren 
partaidetzarekin. Iaz DonostiaINN sariak jaso zituzten enpresa horiek, hain zuzen. Iban Garate 
moderatzaile-lanetan ari zela, berrikuntzaz, enpresa eta garapenaz eta talentuen atzipenaz gogoeta 
egin zuten. 

I68ren partez, Isabel Busto zuzendari nagusiak jaso zuen saria eta Naru Intelligenceren aldetik, 
agertokira Eider Sánchez igo zen, bazkide sortzaileetako bat eta enpresako CEOa. 
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7. Urriak 31, osteguna / Donostia WeekINN 2019ko VI. jardunaldia 

Etorkizuneko lana  

Donostia WeekINNen azken jardunaldia topaketa inspiratzaile batekin abiatu zen, Lanbide-
heziketako ikasleei zuzenduta, negozio-ideia berriak sustatzeko helburuarekin. Juan Gascak 
ekintzaile gisa daukan esperientzia pertsonal zabala partekatu zuen eta gazteei beren nagusi izatera 
iristeko eta beren ametsak errealitate bihurtzeko gakoak eskaini zizkien “Ni neu, neure NAGUSIA: 
Aukera eta erronkak” izeneko solasaldian. 

Hitzaldiaren fokua ekintzailetasuna desmitifikatzea eta LH-ko kolektiboari gerturatzea izan zen, 
baita gazteak ekintzailetasunaren mundura erakartzea ere beren burua garatzeko eta gogoko 
dutena egiteko lan-aukera bat eraikitzeko aukera gisa, bezeroan oinarritutako negozio-irtenbideak 
eta -ereduak proposatuz. 

Atsedenaldiaren ostean, workshopak hasi ziren. UPV/EHUko Santa Maria gunean egindako saiora 
bertaratuak lantaldetan bildu ziren eta Nortlan aseguru-etxe etikoak, Solidariart-Creactivaliak, 
DronakSystemsek eta Innovatxek planteatutako erronkei ideia berritzaileen bitartez erantzun eman 
zieten. 

Bestalde, Deustuko Unibertsitateko ikasleak datu-zientzialariei buruzko solasaldi batera joan ziren. 
Ana Freirek, ingeniari eta Informatikako doktoreak, adibideak emanez irudikatu zuen Big Data eta 
adimen artifizialak gure bizitzan izan duten eragina. 

Ana Freirek azaldu zuenez, berrikuntzaren etorkizuna gauza desberdinak eta modu desberdinean 
egitean datza. Modu desberdinean pentsatzea eta erronkei trebetasun egokiekin aurre egitea. Hori 
guztia, estereotipoak, etiketak, generoa, eta abar alde batera utzita, eta saiatuz zer egin dezakegun 
gutako bakoitzak mundu konplexu honetan, baina, batez ere, norberaren esperientzia partekatuz 
eta berrikuntzara, zientziara eta teknologiara femeninoan ere irits gaitezkeelako mezua ondo 
barneraraziz. 
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Etorkizuneko irratia  

Jardunaldian landutako beste aferetako bat izan zen gaur egun irratiak zer-nolako erronkari egin 
behar dion aurre. Ikasle gazteek Talent Housen bilduta ikus-entzunezkoak kontsumitzeko modu 
berriei buruz egin zuten hausnarketa, zehatzago esanda, irratiaren etorkizunari buruz. 

Erronka Euskadi Gazteak proposatu zuen eta haren 
ordezkaritzan aritu zen Egoitz Txurruka. Berak irratiaren 
barren-barreneko muinak agerian jarri zizkien, denen 
artean eraiki zezaten etorkizunean entzun nahiko luketen 
irratia, baita hura kontsumitzeko moduak ere. 

Saio honetan oso ideia interesgarriak mahaigaineratu ziren, 
hala nola: irratsaio bereziak artista are undergroundagoak 
ezagutu ahal izateko, musikarien beste aurpegi batzuk 
ezagutzeko, eta are, programa esklusiboak musika-
generoei buruz eta musikaren historiari buruz.  

 

Ilargiratzea  

Jardunaldi honi Apolo 11 dokumentalak eman zion amaiera. Ilargira 
lehen aldiz hurbildu gintuen espazio-ontziari buruzko filma oso-osorik 
artxiboko materialez eta irudi argitaragabez sortua dago. Proiekzioa 
hasi aurretik, lanaren aurkezpena egin zuten, eta bertan parte hartu 
zuten Joxean Fernándezek, Euskadiko Filmategiko zuzendariak, Ricardo 
Díez Muiño DIPCko zuzendariak eta Euken Sesé Donostia Sustapeneko 
kudeatzaileak.    

Pelikula berezia da, izan ere, 50 urte bete dira gizakia Ilargira iritsi 
zenetik. Abentura epiko eta misio arrakastatsu hark berriro hunkitu 
gintuen NASAk digitalki zaharberritutako irudiekin. 
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Topaketa 

Ordu berean, azkenburuko gisa, berrikuntza eta gastronomia uztartu zituen ekitaldi bat gauzatu 
genuen. Mimo Food-en egin genuen topaketa tokiko berrikuntzaren ekosistemarekin, konexio 
berriak sortu eta hiru mailatan hausnarketa egiteko: pertsona-mailan, enpresa-mailan eta lurralde-
mailan. Ekitaldi hori gidatzeko misioa Jaime García Canteroren esku utzi genuen, Retinako edukien 
zuzendaria. 

 

 

8. Ondorioak 

Asteburuan abian jartzeak arrakasta itzela izan zuen. Donostiak kaleak gainezka zituen asteburu 

eguzkitsu hartan, familiek bereganatu zuten protagonismo osoa, eta gustu eta adin guztientzako 

eskaintza oparoa proposatu zuen herritar arruntei berrikuntzaren garrantziaren berri emateko. 

Asteko gainerako egunetan ere programazio zabala izan zen, batez ere hezkuntza-sektoreari, 

enpresei eta herritarrei zuzendua, gai eta gaitasun zeharkakoak ukitu baitziren, hala nola 

teknologia, sormena eta diseinua, gaitasun pertsonalak eta kudeaketa-eredu berriak.  

Donostia WeekINN plazara atera da bertan geratzeko asmoz, eta handitzen jarraitzen dugu, 5000 

partaide baino gehiago bertaratu baitira hiriko 25 gunetan egindako 40 jardueretara, eta 

Gipuzkoako hiriburuko 60 eragile baino gehiago aritu baitira horretarako gurekin lankidetzan. 

Donostia Sustapena hasi da jada datorren urteko Berrikuntzaren Astea prestatzen. Hantxe ikusiko 

dugu elkar! 
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9. Donostia WeekINN 2019ren laguntzaileak 

2019ko Berrikuntzaren Astea egin ahal izateko ezinbestekoa izan da Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta 

honako eragile laguntzaile hauen babesa:  

Alerion / Antigua Luberri / Donostiako Aquarium / Arcco Amara / Gipuzkoako Ostalarien Elkartea / Axular 

Lizeoa / Baga Biga Faktoria / Big Van Ciencia / Biodonostia / UPV/EHUko Dibulgazio Zientifikoko Katedra / 

Cebanc  / Ceinpro / CEIT / Cibersurgery / Ciberes / CIC Biomagune / Gipuzkoako Industria Ingeniarien Elkargo 

Ofiziala / CSIC DIPC / DOMOTEK / Easo Politeknikoa / UPV/EHU / Ekintza / Ekomodo / Eroski / EuskalHack / 

UPV/EHUko Arkitektura Fakultatea / FECYT / Junior Enpresen Euskal Federazioa / Euskadiko Filmategia / 

Jesús Serra Fundazioa / Hirikids / Londres hotela/ Maria Cristina hotela / Ibermatica / Altza BHI Institutua / 

IKOR / Immersia / Kirol DNA Kursaal / La Donostiarra / Nanogune / Nuavis / PantallasAmigas / PintofScience 

/ San Martin merkatua / Fantasia eta Beldurrezkoa Zinemaren Astea / Skootik / Gipuzkoako Argazkilari 

Elkartea/ SPIFF CORPS / St. Patricks English School / Taba / Tecnalia / Tecnun / Tknika / Deustuko 

Unibertsitatea / Deustuko Unibertsitateko Forotech / Vicomtech / Zubiri Manteo 


