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Proyecto desarrollado por: Impulsado por: En colaboración con:

“Ez geunden ozeanoak inguratutako 
uharte baten zoru sendoan, alfonbra 

hegalari baten gainean baizik”
Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe 
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— David Kiron y Gregory Unruh, The Convergence of Digitalization and Sustainability, 
MITSloan Management Review, enero 2018

Ongi etorri Ekaitz (In)Perfektura, elkarrizketaren 
eta esperimentazioaren bidez eraldatzeko 
espaziora.

Ikuspegi inspiratzailea, eragingarria eta 
mugiaraziko diguna lortzeko tokia, diseinuaren 
begiradaren bidez.

Lurralde berri batean murgiltzeko aukera, egungo 
merkatuaren bi indar nagusiak bat egitetik sortutako 
lurraldean: Jasangarritasuna eta Digitalizazioa.

Ekaitz
(In)Perfektua

Digitalizazioa
+
Jasangarritasuna

Design For Value



Nolakoa izango 
litzateke zuretzat 

ekaitz (in)perfektua
jasangarritasunaren 
eta digitalizazioaren 

artean?

Aukera

Design For Value



Digitalizazioa Jasangarritasuna



Prozesua
Lankidetza-mahaiak
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Prozesua

Mahai lankidetzakoak, baterako 
sorkuntzakoak, inspiratzaileak eta 

esperimentalak, puzzle partekatu gisa 
diseinatuak, gu eraldatzeko solasean 

aritzekoak



S 01

haizetea euria enbata barealdia

S 02

A.

S 03 S 04

Egungo testuinguruaren 
konplexutasuna ulertzea. 

Ziurgabetasunean 
nabigatzea

Errealitate desberdinak 
konektatzea. Aukerak 

antzematea

Aukera berriak 
konfiguratzea.

Gauzak gertaraztea

B. C.

Esparru esperimentala 
Eraldatzeko solasean aritzea

MIATZEAPARTEKATZEA HAUSNARTZEA
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A.

Egungo testuinguruaren 
konplexutasuna ulertzea. 

Ziurgabetasunean 
nabigatzea

S 01

haizetea

01 saioa 
Helburua:

Gure aukera-lurraldean 
murgiltzea: 
Jasangarritasuna & 
Digitalizazioa.

Gertatzen ari diren 
aldaketez jabetzea, gure 
kultura, egiteko moduak, 
harremanak, 
negozio-eredua eta balioa 
emateko modua 
berraztertzeko.

*Konplexutasuna ulertzea

Elkarrizketak:

**Daniel Innerarity, Filosofia 
Politikoko katedraduna, 
Ikerbasqueko ikertzailea eta 
Globernance-ko 
(Gobernantza 
Demokratikoaren Institutuko) 
Foro zuzendaria.

*Diego Isabel La Moneda,  
gizarte-ekintzailea, 
ekonomia berrian aditua, 
NESI Foroko (Ekonomia 
Berriari eta Gizarte 
Berrikuntzari buruzko 
Globaleko) zuzendaria eta 
Ongizate Komunaren aldeko 
Global Hub Fundazioaren 
sortzaileetako bat.

Gogoetak:

Nola ulertzen dut 
munduaren konplexutasuna 
eta nola konektatzen ditut 
errealitate desberdinak 
aukera berriak 
konfiguratzeko?

Zer gogoeta-unibertso 
irekitzen dira?

Zer irtenbide zirriborratzen 
dira?

Zer erronka ezkutuk 
inguratzen gaituzte?

Design For Value



01 saioa 

Marraztu tximista bat koadrantean eta adierazi zure ustez gaur egun zure 
erakundea zein posiziotan dagoen

Inspirazioa
Gogoetara gonbidatzen 
duten estimuluak

Erronka
Motibaziotik aurre egiteko 
erronkak

Ideia
Ekaitzetik sortzen 
diren aukerak

Galdera
Zalantzak, gogoetak, 
proposamenak…

    

JASANGARRITASUNA
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JASANGARRITASUNA

Konplexutasuna ulertzea

Digitalizazioa Jasangarritasuna
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A.

Egungo testuinguruaren 
konplexutasuna ulertzea. 

Ziurgabetasunean 
nabigatzea

02 saioa

S 02

euria
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Helburua:

Geure burua eraldaketa 
moduan jartzea. 
Kontakizunen balioak geure 
burua eraldatzeko duen 
balioa miatzea.

Gure gizartearen 
konplexutasun-egoeran 
erabakigarriak diren 
faktoreen arteko loturei 
buruz gogoeta egitea, 3 
kontzeptu nagusiren bidez: 
Ziurgabetasunak, 
Atzeraezintasunak eta 
Informazioa, Komunikazioa 
eta bere patologiak.

*Ziurgabetasunean 
nabigatzea

Elkarrizketak:

*Emilio Muñoz Ruiz, 'ad 
honorem' ikertzailea Ikerketa 
Zientifikoen Kontseilu 
Nagusiko Filosofia 
Institutuan, zientziek eta 
teknologiak gizartearekin 
dituzten harremanetan 
aditua.

*Belén Torregrosa, 
aldaketarako narratiben 
aholkularia, irakaslea eta 
storytelling eta hitzezko 
identitateko proiektuen 
bideratzailea.

 

Gogoetak:

Nola sor dezakegu guztion 
artean gure ahultasuna bilduko 
duen narratiba komun bat, gure 
bizimodua eta planetan bizi 
garen modua jasangarriago 
egingo dituena?

Zer 
ziurgabetasunek/atzeraezintasu
nek bultzatzen gaituzte 
eraldatzera?
Zer 
ziurgabetasunek/atzeraezintasu
nek irekitzen dizkigute aukera 
berriak?
Zer erronka berri irekitzen dira?
Nola lagundu diezaguke 
informazioak eraldatzen?



Saioetan erabilitako laneko erruleta, 
Emilio Muñoz Ruizen gogoetetan 
inspiratua

a
tz

e
ra

ez
in

ta
su

nak     
       

                           ziurgabeta
suna

k                                                   infoxikazioa

         G
IZARTEA                

    
    

   
PER

TS
O

N
A

  
  

  
   

   
   

   
    

   E
RAKUNDEA  

Konplexutasuna ulertzea
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02 saioa



03 saioa

Errealitate desberdinak 
konektatzea. Aukerak 

antzematea

B.

enbata

S 03

Design For Value

Helburua:

Gure xedea definitzen eta 
aberasten lagunduko duen 
bide bat eraikitzea.

Aldaketarako palankak 
identifikatzea, ideia 
eraldatzaileak aztertzea eta 
gure asmoa inspiratzea, 
etorkizuneko ikuspegitik 
begiratuta.

*Hainbat errealitate 
konektatzea

  

Elkarrizketak:

*Gorka Espiau, 
Gizarte Berrikuntzako 
Laborategiko zuzendaria: 
Agirre Lehendakaria Center, 
ALCK, Euskal Herriko 
Unibertsitateak sortua New 
Yorkeko AC4- Columbia 
University-rekin lankidetzan. 
La Caixa Fundazioak 
bultzatutako Work4Progress 
ekimenaren zuzendari 
zientifikoa eta COTEC 
Espainiako Berrikuntza 
Sarea osatzen duten 100 
pertsonetako bat.

Gogoetak:

Nola moldatzen naiz errealitate 
aldakor batera nire esentzia 
galdu gabe?

Zein "zertarako"k eginarazten 
didate aurrera? Zer helburu dut 
gizabanako/erakunde gisa?

Zein "zertarako"k mugitzen 
gaituzte eraldaketa digital eta 
jasangarrirantz?

Modu jasangarrian digitalerantz 
/ digitalki jasangarrirantz?

Zeri ematen diot balio 
handiagoa nire eraldaketa 
bultzatzeko?



Aldaketaren teoria. Transformazio-olatuak
ALCK Agirre Lehendakaria Center

Design For Value

Kultura

K
Faktore

kulturala

Narratiba partekatuek (K) 
bultzatzen dituzte olatuak 
norabide berean.

Geruza anitzeko portfolioa: (1) 5 mailatan 
lan egitea, aldaketa sistemikoa lortzeko; 
(2) konplexutasun-maila desberdinei K 
faktoretik heltzea; (3) ekintza horiek 
guztiak elkarren artean konektatzea.

1

Ekintza sistemikoak

2

Eskala txikiko eta handiko ekimenak

3

Eskala handiko ekimenak 

4

Zerbitzu berriak

5

Araudi berriak 

Eraldaketa 
sistemikoa

Iterazioa 3

Iterazioa 1

Iterazioa 2

Aldaketa

03 saioa



04 saioa

Aukera berriak 
konfiguratzea.

Gauzak gertaraztea

C.

Design For Value

S 04

barealdia

Helburua:

Konplexutasunean 
nabigatzea, etorkizunerako 
perspektibarekin, helburu 
argi batekin eta begirada 
berri batekin.

Identifikatutako erronkak 
aukera bihurtzea, 
alternatibak planteatzea 
eta elkarrekin konektatutako 
irtenbideak irudikatzea.

*Gauzak gertaraztea

Elkarrizketak:

*Ainhoa Lete, 
Donostian egoitza duen 
BuntPlanet enpresaren 
sortzaileetako bat eta 
CEOa, DonostiaINN 2020 
Enpresa Berritzailearen Saria 
jaso duena.

*Patricio Moreno, 
Datalytics-en sortzailea eta 
CEOa, sektore publiko eta 
pribaturako 
datu-estrategien diseinuan 
eta inplementazioan aditua. 

Gogoetak:

Zein ideia eraldatzailek 
gidatzen gaituzte gure 
erakundeen etorkizun 
desiragarrirantz?

Zer aldaketa dakarzkio nire 
erakundeari erabiltzailea 
erdigunean jartzetik planeta 
eta natura erdigunean 
jartzera pasatzeak?

Nola parte hartu gizarte, 
erakunde eta pertsona gisa 
irudikatzen dugun 
etorkizunean?



04 saioa

Gauzak gertaraztea
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Emilio Muñoz Ruizen gogoetetan 
inspiratutako grafikoa

Gogoeta

Irudimena

Aldatzeko
borondatea

Natura
Planeta

A

C D

B B

Elkarrekin konektatutako ekimenak



Pertsonak
Hitz egin eraldatzeko
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Beste pertsonak batzuekin hitz egitea 
ikasteko, pasioz kutsatzeko, beste 

begirada batzuk aurkitzeko...
huts egiten ausartzea!

Pertsonak



Lankidetza-mahaietan parte hartzen 
duten pertsonak
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Pertsonak. Hitz egin eraldatzeko
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Pertsonak. Hitz egin eraldatzeko



Helburua
Eraldaketarako gakoak
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Helburua

“Asmo batek, egiazkoa izateko, 
ondo oinarrituta egon behar du”  
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planeta 
erdigunean

heziketa 
inspirazioa

glokalitatea

digitalizazio 
helburuduna

2

1

4

5

balantze hirukoitza

etorkizuneko ikuspegia

altruismoa, heziketa 
eta etika

ikuspegi eta ekintza 
kolektiboa

1. Ikuspegi eta ekintza kolektiboa

2. Planeta (natura) erdigunean

3. Etorkizuneko ikuspegia ziurgabetasun-garaian

4. Ikuspegi eta ekintza sistemikoa

5. Altruismoa, heziketa eta etika

6. Negozio jasangarria eta errentagarria

7. Digitalizazio helburuduna

ikuspegi sistemikoa 
eta globala

6

7

3

Kontzeptu-esparrua

Bilatu zure posizioa. 
Aurkitu zure helburua

Eraldaketarako gakoak

Design For Value



Eraldaketarako gakoak
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Mugiaraziko gaituzten 
narratiba berriak

Begirada berri bat, 
kolektiboki eraikia eta 
etorkizunera bideratua

Ulertzea eta elkar ulertzea
 

Inspiratzea eta inplikatzea, 
kutsatze-efektua sortzea

Beste batenaren gainean 
eraikitzea, jabetzeko 
boterea, eboluzionatzeko

Metodologiak, tresnak eta 
eragileak, askotarikoak eta 
inspiratzaileak
 

Ezagutza partekatzea, 
aurrera egiteko
 

Aurrerapen txikiak ospatzea... 
Konpromisoa eta aktibismoa 
sustatzeko motibazioa



Eraldaketarako gakoak
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Baliabideak urriak 
dira; han egiten du bat 
eraldaketa digitalak 
jasangarritasunarekin

Eragiten dugun inpaktuaren 
eta sortzen dugun onuraren 
arteko oreka bilatzea

Digitalizazio "berde" 
baterantz: humanismo 
digitala eta algoritmo 
ekozentratuak

 “Way to zero” jarrera
 

Ohitura eta kutsadura 
kulturaletatik askatzea, 
(Berr)aztertze zirkularra

Produkzio mugagabearen 
paradigma zalantzan 
jartzea, erabilera-eredua 
berritzea

Ekonomia birsortzaile eta 
"glokal"erantz joatea
 

Ez bakarrik egiten dugunaren 
inpaktua murriztea, baizik eta 
gauzak birplanteatzea eta beste 
modu batean egitea



Eraldaketarako gakoak
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Helbururik gabe, ez dago 
eraldaketarik egiterik

Mundu desiragarria, 
etorkizun desiragarria... 
bultzada gisa

Ziurgabetasunen, 
atzeraezintasunen eta 
infoxikazioaren munduan 
jariatzen ikastea
 

Gure bizitzaren plano 
birtuala; errealitate berriak 
irudikatzea

Berehalakotasunaren eta 
presa subjektiboaren 
diktadura gainditzea
 

Sormena, etorkizun 
desiragarri hori irudikatzeko 
tresna 

Beste eredu batzuk bilatzea: 
kolektiboa, indibidualaren 
aurrean; epe luzea, 
berehalakoaren aurrean; 
oparotasuna, hazkundearen 
aurrean…
 

Gaur egiten dugunak 
eragina du etorkizunean



Eraldaketarako gakoak
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Sisteman eragina duten 
elementu guztiak 
bistaratzea

Hainbat esparrutan 
elkarrekin konektatutako 
ekimen sorta bat 
konbinatzea

Berrikuntza-/ekintza-mailen 
arteko oreka bilatzea
 

nformazio partekatua, 
baliozkoa, adostua 
-egiazkoa eta egiaztatua-, 
aurrera egiteko oinarritzat 
har dezagun

Elementu kulturala 
aldaketa-prozesuetan 
integratzea

Diharduten dinamikak, 
narratiba ezkutuak eta 
metanarratibak ezagutzea

Prozesu iteratiboak sortzea 
mugimendu-logika batekin, 
kultura aldaketarako eragile gisa 
hartuta
 

Aldaketarako mugimendu 
berriak eraikitzea 



Eraldaketarako gakoak
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Hausnartzeko espazioak 
diseinatzea, erratu ahal 
izateko

Balio pertsonalen eta 
erakunde-balioen arteko 
dikotomia gainditzea

Guztiontzako helburu 
komunak bilatzen heztea

Beharrezkoa den horretan 
heztea... Kontsumo eta 
produkzio kontzientea

Datuak, aberastu eta 
hezteko erabiltzea
 

Kalteberatasunaren eta 
inperfekzioaren boterea 
aukera berriak antzemateko

Erantzukizunaren, enpatiaren eta 
justizia sozialaren balioetan 
inspiratutako etika
 

Ausardiaz eta apaltasunez 
jokatzea
 



Eraldaketarako gakoak
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Errentagarriak izatea 
gizarte- eta 
ingurumen-iraunkortasunare
n paradigma berriaren 
barruan

Balantze hirukoitza: Soziala, 
Ekonomikoa, Ingurumenekoa
 

Hobeto neurtzeko, hobeto 
banatzeko, beharrezkoa 
dena bakarrik fabrikatzeko 
teknologia
 

Ekimen eta enpresa 
jasangarriekiko benetako 
konpromiso publiko 
eraginkorra

Sektoreko eragile 
espezifikoen sare aktiboa 
eta jarduera-sistema

Jasangarriak ez bagara, ez 
da eraldatzeko negoziorik 
geratuko... Hazteko modu 
asko daude

Eraginkorrak eta errentagarriak 
izateaz ahaztea, ez horrela 
izateari uzteko, baizik eta beste 
modu batean izateko

Jasangarritasuna/errentagarrita
suna binomioa posible dela 
kontzientziatzea



Eraldaketarako gakoak
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Helburu argirik gabeko 
eraldaketa digitalak ez du 
zentzurik

Digitalizazioa giza garapen 
jasangarriaren alde

Datuaren jabetza, 
pribatutasuna, 
konfidentzialtasuna eta 
segurtasuna
 

Zer egin datuekin eta zein 
muga etikorekin

Nola izan oso digitala eta 
autonomoa izaten jarraitu, 
aldi berean

Adimen artifiziala, mapatzeko, 
sentsorizatzeko, marrazteko, 
aurreikusteko, agertokiak 
simulatzeko eta erabakiak 
hartzeko informazioa emateko

 Online/o�ine, hibridoa 
geratzeko iritsi da

Tresna digitalek feedback 
askoz azkarragoa ez ezik, 
etorkizunerako proiekzioa 
ere eman diezagukete



Proiektua
"DESIGN FOR VALUE - Balio estrategikoa emanez Diseinuaren ikuspegitik" EIDEk (Asociación del Diseño 
Vasco/Euskal Diseinuaren Elkartea) bultzatzen du eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren (Ekonomia Sustapena, 
Turismoa eta Landa Inguruneko Saila) laguntza du

Taldea
Benicio Aguerrea Fuentes
EIDEko koordinatzailea, industria-diseinugilea eta diseinuaren 
kudeatzailea
www.linkedin.com/in/benicioaguerrea/

Angélica Barco Fernández
Zuzendari sortzailea, estrategietan eta marken diseinuan aditua
www.linkedin.com/in/angelicabarco/

Brigitte Sauvage
Diseinugile independentea, diseinu estrategikoan eta 
ko-sorkuntzan espezializatua
www.linkedin.com/in/bsauvage/

Adrián Larripa Artieda
Diseinuaren bidezko berrikuntza-prozesuetan aditua
www.linkedin.com/in/adrianlarripa/

Olaia Irulegi Garmendia
Diseinu-zuzendaria, proiektu berritzaileen eta talde sortzaileen kudeaketan espezializatua
www.linkedin.com/in/olaiairulegi/

Nora Inoriza Herrero
Diseinugilea, estrategian eta erabiltzaileen esperientzian aditua
www.linkedin.com/in/norainoriza/

José Ignacio Aranes Usandizaga
DOKUren zuzendaria: azterketa, dokumentazioa eta edukien sorkuntza

Programa 
EKONOMIA SORTZAILEA 2020  
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“Exploring the value that design 
o�ers business and human growth”

Design For Value

eidedesign.eus


