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Beste
donostiar
bat

enborak aurrera egin ahala, eguneroko arazoen benetako garrantziari 
buruzko ikuspegia eta, askotan, iritzi  lasaiago bat lor daiteke. Kursaalen eta 
Donostiako gizarteak hartaz duen pertzepzioaren bilakaera prozesu horren 
adibide bikaina da. Ozta-ozta duela bi hamarkada, azpiegitura hau sortzeko 
prozesu neketsuaren amaiera hurbil zegoela, Donostian eztabaida sutsu eta 
sakonak eragiten zituen. Egun, oso urrunekoak iruditzen zaizkigu eta ia harri-
duraz gogoratzen ditugu. Zerbitzugintzan hasi zenetik 20 urte igaro ondoren, 
Kursaal Donostiako bizitza sozial eta ekonomikoaren protagonista eztabai-
daezina eta ukaezina bihurtu delako.   

Jakina, Donostiako iruditerian duen leku nabarmena ez da kasualitatearen 
ondorio. Hainbat faktoreren batura da, Kursaal arrakastaz beteriko historia bi-
hurtzen lagundu duten faktoreak, besteak beste, Rafael Moneoren ikusmolde 
arkitektoniko ikusgarria, eraikinak Donostia kongresu eta ekitaldiak garatzeko  
hiri gisa eskaintzen duen aukera etengabe jorratu duen kudeaketa bat, bai 
eta Donostiaren irudiari hain atxikitako ekitaldiak hartu eta ikur bihurtzeko 
gaitasuna ere, esaterako, Zinemaldia eta haren zinema izarren bilduma. Haien 
artean, berez agertzen da dirdiratsu ere dirdiratsu Kursaal, hasierako gora-
beheren zurrunbiloa argi eta garbi gaindituta,  gaur egun, hogei urte igaro 
ostean, beste donostiar bat gehiago izateraino helduta.     

ALK ATEAREN GUTUNA

Eneko Goia Laso
Donostiako Alkatea

Kursaal Donostiako bizitza 
sozial eta ekonomikoaren 

protagonista eztabaidaezina 
eta ukaezina bihurtu da.

D

MEMORIA
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20 urte igaro ondoren, 
Kursaalek Gipuzkoako 

kongresuen erreferentziako 
gune bihurtzea lortu du.

B

DIPUTATU NAGUSIAREN GUTUNA

Markel Olano Arrese
Gipuzkoako Diputatu 

Nagusia

itxia izaten da ikustea nola aldatzen diren azpiegiturak, direla gizarte mai-
lakoak,  kultur arlokoak, kirolekoak edo logistikoak. Horietako batzuk makalt-
zen joaten dira urteak igaro ahala, sortu zirenean ezarritako helburua indarra 
galduz joango balitz bezala denboraren poderioz. Beste batzuk, berriz, ho-
beto eusten diote denboraren eraginari. Are gehiago, ospea irabazten doaz, 
onarpen zabalagoa dute inguruko gizartean eta munduan.

Horietakoa dugu, inolako zalantzarik gabe, Donostiako Kursaal jauregia. Ez 
bakarrik bere kuboen erpinak Donostiako zerumugaren zati bihurtu direlako, 
ez eta bere arkitektura originalak gure ikonoetako bat bihurtu duelako. Izan 
ere, sortu zenez geroztik 20 urte igaro ondoren, Gipuzkoako kongresuen 
erreferentziako gune bihurtzea lortu du. Eskaintza zabala eta askotarikoa 
eskainita, kudeaketa eredugarria eta bere burua aski duena eginda, profila 
gero eta nazioartekoagoa izanda, eta gipuzkoarrek gero eta balorazio hobea 
egitea lortuta. Kursaalen 20 urteko balantzearen zifrak ikusita, argi eta garbi 
antzematen da Gipuzkoako gizarte, ekonomia eta kultur bizitzan ezinbesteko 
espazio bezala finkatuta dagoela.

Gipuzkoa bere etorkizunari determinazioz aurre egiten ari da une honetan, 
mundua pentsaezina zirudien abiaduran aldatzen ari den bitartean. Testuin-
guru horretan ezinbestekoa da Kursaal bezalako erreferentziako topaguneak 
izatea. Ezagutza eta aukerak trukatu eta munduarekin harremanetan jarriko gai-
tuzten espazioak. Horrela bakarrik lortuko dugu lurraldeko gizarte eta ekono-
mia sarea indartzen jarraitzea, Gipuzkoaren etorkizuna guztion artean eraikiz.

KURSAAL 20

Gipuzkoaren
etorkizunerako
referente
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Azpiegitura hau hainbat 
pertsona ausarten ikuspegitik 

sortu zen; pertsona horiek kul-
tura gehiago eta hobea eskaini 

nahi zieten herritarrei.

H

Elkarrizketan 
aritzeko, sentitzeko eta 
handitzeko gunea

ZUZENDARI -GERENTEAREN GUTUNA

Iker Goikoetxea 
Mendoza

Zuzendari-gerentea

alako urteurren batek tarte bat hartu eta atzera begiratzera behartzen zaitu, 
gauzak beste ikuspegi batetik begiratzera, eta oinarri edo balio berri horieta-
tik abiatuta etorkizunean pentsatzera.

Azpiegitura hau hainbat pertsona ausarten ikuspegitik sortu zen; pertsona 
horiek kultura gehiago eta hobea eskaini nahi zieten herritarrei, eta ekono-
mian eta ezagutzan eragina izango zuten interes goreneko ekitaldiak erakarri 
nahi zituzten lurraldera.

Horrenbestez, Kursaal talentua eta ezagutza erakartzeko bitartekoa izatea 
nahi zuten, talentu eta ezagutza horretatik ikasi ahal izateko eta talentu eta 
ezagutza horri geure gaitasunak batu ahal izateko.

Plaza gisa ikusten zuten; besteak beste, elkarrizketan aritzeko, behatzeko, 
sentitzeko eta handitzeko toki gisa; guztien eta guztientzako topagunea izan-
go zen espazio publiko gisa.

Kursaal hura sortzen parte hartu zuten pertsonek etorkizuna ikusten jakin zu-
ten, eta ondo egin zuten beren ametsa mundu osoan ezaguna den proiektu 
arkitektoniko batean gauzatuta, arkitekto bikain baten eskutik, eta nire ustez 
gure sektorean erreferentzia den kudeaketa-eredu baten oinarriak ezarrita.

Kursaal lurralde bikain bateko hiri zoragarri batean kokatuta dago. Harro 
dago gaur egun denaz, eta asmo handiak ditu; hura osatzen duten pertsonak 
zintzoak eta eskuzabalak dira, eta handitu egin nahi dute. Hori dela eta, ohore 
handia da pertsona horien ordezkari izatea mundu osoan mediku, zientzialari 
eta profesional ospetsuen ekitaldiak erakartzeko lehian aritzen garenean.

Pertsonak, etorkizuna ikusteko gai izan ziren eta beren asmoa garatu ahal 
izan zuten pertsonak; kultura-egarria duten eta gure proposamenez gozat-
zen duten pertsonak; ekitaldiak garatzen aritzen diren pertsonak; ekitaldiak 
erakartzeko lehian aritzeko bezain eskuzabalak direnak… Pertsona horiek 
guztiek osatzen dute Kursaal; batzuk etorri egiten dira, eta beste batzuk joan, 
baina guztiak dira garrantzitsuak, bat bera ere ez dago hutsik.

Hamaika urtean izan naiz familia honetako kide; laster, lankide batzuek 20 urte 
beteko dituzte, eta harro nago guztion proiektu handi honetan parte hartu 
ahal izateaz.

Jende ugariren lanari esker egin da Kursaal; gaur egun ere makina batek 
jarraitzen dugu horretarako lanean, eta beste askok hartuko digute lekukoa 
etorkizunean. Hortaz, zorionak guztiei, bihotz-bihotzez, eta eskerrik asko lor-
tutakoagatik, bidean alde batera utzi behar izan den guztiagatik eta etortzear 
dagoenagatik.

MEMORIA
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20 urteko
jarduera

5.336
8.812.101
293

1.374

Ekitaldi 
kopurua

Etorle
kopurua

Okupazio
maila

Bertaratze 
kopurua

Eragin 
ekonomikoa

%80’3egun 
urtean

10 gipuzkoarretatik 
8 ekitaldi batera 
bertaratu dira

M/€ ekarri ditu Barne-
produktu Gordinera

KURSAAL 20
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1999

Euskadiko Orkestra Sinfonikoak 
(OSE-EOS) auditorioan eman 

zuen lehenengo abonu-
kontzertua.

2000

Bisita gidatuak 
inauguratu ziren; 2000. 

urtean soilik 10.770 pertsona 
izan ziren eraikinean.

2001 

5.000 ordezkari baino gehia-
go elkartu ziren Medikuntza 

Orokorreko Biltzarrean.

2001

Europako Eraikin Onenaren 
Mies van der Rohe saria 

eskuratu zuen.

2001

Kursaal Fundazioa kalitatezko 
programa baten bitartez 

eskaintza kulturala zabaltzeko 
asmoz sortu zen.

2002

Biltzar Jauregien Nazioarteko 
Elkarteak (AIPC) munduko bost 
jauregi onenen artean kokatu 

zuen Kursaal

2002

Gabonetan, fatxadaren 
lehenengo argiztapen berezia 

inauguratu zen 

GERTAERA 
GARRANTZITSUENAK
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20
04

 
20
08

2004

42 marka ezagunenen artean 
kokatu zuen Kursaal Business 

Topbrands, el Libro de las 
Grandes Marcas liburuak.

2005

Zilarrezko «Q» lortu zuen, 
kudeaketako bikaintasunaren 

saria, eta, ondorioz, hura bere-
ganatu zuen Espainiako lehe-

nengo biltzar-jauregia izan zen.

2005 

Sei Nobel saridun elkartu ziren 
“Albert Einstein Annus Mirabi-
lis” biltzarrean, baita munduko 

fisikari ospetsuenak ere.

2006

New Yorkeko argazkilari Spen-
cer Tunickek 1.200 pertsona 

biluztu zituen auditorioko ha-
llean antolatutako performance 
batean; nazioarteko 50 hedabi-
de baino gehiago etorri ziren.

2007 / 2008

Irisgarritasun orokorraren 
ziurtagiria [2007] eta inguru-

men-kudeaketako ziurtagiria 
[2008] bereganatu zituen; 

haiek lortu zituen lehenengo 
biltzar-jauregia izan zen.

KURSAAL 20
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09
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13

2008

Hamar urte bete zituenean, 
Kursaalek Gipuzkoan izan zuen 
eragin ekonomikoa hasierako 
inbertsioa baino 10 aldiz han-

diagoa izan zen.

2011

Kursaalek zilarrezko Bikain 
ziurtagiria jaso zuen, 

euskararen kudeaketagatik.

2011

Biltzar Jauregien Nazioarteko 
Elkarteko (AIPC) Zuzendaritza 
Kontseiluan sartu zen, eta Iker 

Goikoetxea izan zuen ordezkari.

2012

Kursaalek eta San Sebastian 
Convention Bureauk 

Enbaxadore programa jarri 
zuten martxan.

2012

Donostia Zinemaldiak 
60. edizioa egin zuen.

2013

Kursaal Fundazioaren jarduera 
egitarau kultural propio batean 

jaso zen: Kursaal Eszena.

MEMORIA

Kursaaleko Auditorioa.
Foyerra.
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20
14

 
20
18

2014

Musika Hamabostaldiak 
75 urte bete zituen.

2014

Kursaalek laneko segurtasun 
eta osasunaren ziurtagiria 
(OHSAS 18001) lortu zuen, 

Aenor-ek emana.

2015

Iker Goikoetxea Espainiako 
Biltzar Jauregien Elkarteko 

(APCE) presidenteorde 
izendatu zuten.

2015

Heineken Jazzaldiak 50. 
edizioa egin zuen.

2016

Kursaalek eta Donostia 
Zinemaldiak bereizmen 

ultrahandiko 4K teknologia 
estreinatu zuten Zinemaldiaren 

64. edizioan.

2017 eta 2018

Gune berriak inauguratu ziren: 
balio anitzeko terraza bat eta 

beste bilera-gela bat jauregia-
ren jatetxearen ondoan.

2018

Kursaalek munduko LED 
argidun fatxada handienetako 

bat estreinatu zuen.

2018

San Sebastian Gastronomikak 
20 urte bete zituen Kursaal 

egoitza gisa erabilita.

KURSAAL 20
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Aurkibidea

13

Jarduera 
Bilakaera 14 · Bilerak 15 · Kultura 24 ·
Kursaal Eszena 31 · Balorazioa 32

35

Informazio ekonomikoa
Emaitzen kontua 36 ·

Eragin ekonomikoa 40

41

Kursaal digitala
Webgunea 42 · Sare Sozialak 44

45

Etorkizuneko Kursaal
Gune eta zerbitzu berriak 46 · 

Digitalizazioa 50 · Kursaal Arduratsua 54
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Kursaaleko Auditorioa.
Foyerra.
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Jarduera
Bilakaera

Bilerak
Kultura

Kursaal Eszena
Balorazioa
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293 %80’3egun

8.812.101

Jardueraren 
bilakaera

5.336
2.991
2.345

JARDUERA / BIL AK AER A

Ekitaldi kopurua,
guztira

Bilera kopurua, 
guztira

Ikuskizun kopurua, 
guztira

Etorle kopurua, 
guztira

Okupazio-maila 
urtean

KURSAAL 20
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  ko purua eta eto r le ak 

Bilerak

JARDUERA / BILER AK

MEMORIA

522
biltzar eta
batzar

20 urteotan zehar, guztira 2.991 bilera egin dira; besteak beste, 
520 biltzar eta batzar baino gehiago. Haietako asko nazioarte-
koak izan dira, eta eragin handia izan dute hedabideetan.

522

175

1.225

1.069

Ekitaldi kopurua

274.968

1.359.134

422.086

657.054

Etorleak

Biltzarrak eta 
batzarrak

Jardunaldiak

Beste batzuk

Azokak

2.713.242
2.991

Etorle kopurua,
guztira

Ekitaldi kopurua, 
guztira
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Erabilera anitzeko are-
toak. Komunikabideei 
eginiko produktuaren 
aurkezpena.

MEMORIA
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  ko n g r esuen sa ilk a pen a 

32+42+26+s
Banaketa

405
biltzar

241.422
parte-hartzaile

Guztira 405 biltzar egin dira KURSAALen 20 urteotan zehar; me-
dikuntzako ekitaldiak dira ohizkoak, baina sektore zientifiko eta 
teknologikoak gero eta protagonismo handiagoa du. Nazioarteko 
biltzarrek nabarmentasuna dute segmentu horretan, biltzar guz-
tien % 26 baitira.

Tokikoak

Estatukoak

Nazioartekoak

128 — %32

170 — %42

107 — %26

JARDUERA / BILER AK

28+14+25+33+s
Tipologia Medikuntzakoak / Osasunekoak

Zientifikoak / Teknologikoak

Sozialak / Hezkuntzakoak

Beste batzuk

114 — %28

57 — %14

101 — %25

133 — %33

KURSAAL 20

Auditorioko Foyerra. 
Enpresako konbentzio 
baten koktela.
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58+12+17+13+s
40+36+14+10+s

Parte-
hartzaileak 234 — %58

49 — %12

68 — %17

54 — %13

JARDUERA / BILER AK

Iraupena 2 egun

3 egun

4 egun

4 egun baino gehiago

161 — %40

145 — %36

58 — %14

41 — %10

MEMORIA

< 400

401 – 600

601 – 1100

> 1101
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  b i lt z a r a i paga r r i ak 

Medikuntza 
eta osasunekoak

Medikuntza Orokorreko Espainiako Elkartearen Biltzarra
2001: 5.000 pertsona

Geriatriako Biltzar Nazionala 
2001: 2.000 pertsona

Patologia Digestiboko Biltzar Nazionala 
2002: 900 pertsona

Otorrinolaringologiako Espainiako Elkartearen 55. Biltzarra 
2004: 1.265 pertsona

Urologiako 70. Biltzar Nazionala 
2005: 1.100 pertsona

Zainketa Aringarrien VI. Biltzar Nazionala 
2006: 975 pertsona

Kirurgiako XVI. Biltzar Nazionala 
2007: 1.300 pertsona

Nefrologiako Espainiako Elkartearen Biltzar Nazionala 
2008: 950 pertsona

Gaixo Kronikoentzako Osasun Arretako Nazioarteko III. Biltzarra 
2011: 1.385 pertsona

International Meeting for Autism Research 
2013: 1.770 pertsona

Artroskopiako Espainiako Elkartearen Biltzar Nazionala

Medikuntza Intentsiboko eta Kritikoko eta Unitate Koronarioetako Espainiako Elkartearen 50. Biltzarra 
2015: 1.000 pertsona

Alergologiako eta Immunologiako Espainiako Elkartearen Biltzarra 
2016: 1.200 pertsona

Medikuntza Orokorreko Biltzar Nazionala 
2017: 2.905 pertsona

JARDUERA / BILER AK

KURSAAL 20
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Zientifikoak eta 
teknologikoak 

EuskadiInternet Biltzarra 
2001: 1.000 pertsona 

Joint European Magnetic Symposia 
2006: 750 pertsona

21st Conference of the European Cetacean Society 
2007: 500 pertsona

Atom By Atom 
2009: 775 pertsona

Passion For Knowledge 
2010: 600 pertsona

International Particle Accelerator Conference (IPAC) 2011 
2011: 1.427 pertsona

17th Meeting of the European Society for Cognitive Psychology (ESCOP) 
2011: 900 pertsona

International Myotonic Dystrophy Meeting (IDMC-9) 
2013: 650 pertsona

Symposium on Fusion Technology 
2014: 1.050 pertsona

AquaCulture Biltzarra 
2014: 1.502 pertsona

Psi-k 2015 Conference 
2015: 1.100 pertsona

Congress on Evolutionary Computation IEEE/CEC 
2017: 773 pertsona

Graphene Week 
2018: 600 pertsona

13th European Molecular Imaging Meeting 
2018: 700 pertsona

JARDUERA / BILER AK

MEMORIA
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Sozialak / Hezkuntzakoak

Beste batzuk

Eskola Inklusiboen Biltzarra
2003: 1.200 pertsona

OSALAN biltzarra 
2010: 1.800 pertsona

Lehiakortasunaren Europako Gailurra 
2010: 300 pertsona

European Parliament Meeting 
2018: 200 pertsona

Turismoaren Munduko Erakundearen Kontseilu Exekutiboaren bilera 
2018: 250 pertsona

Lanbide Heziketako Nazioarteko Biltzarra 
2018: 1.100 pertsona

VIIIth International Congress for the study of child language 
1999: 500 pertsona

FEMP federazioaren V. Batzarra 
2005: 1.800 pertsona

San Sebastián Gastronomika

Jehovaren Testiguen Biltzarra

Club de Creativos

JARDUERA / BILER AK

KURSAAL 20

Erabilera anitzeko are-
toak. Workshop baten 
ospakizuna.



25

  bat z a r a i paga r r i ak 

JARDUERA / BILER AK

MEMORIA

Guztira, 117 batzar egin dira bi hamarkadatan, bai estatu-mailako 
enpresa, bai nazioartekoenak. Haietako asko leku berean izan dira 
eta Kursaal urteko agendan dute.

KONTSUMO HANDIKOAK

Nestlé, Pernod Ricard, 
Henkel, Heineken, Domecq, 
Matutano, Garnier, Procter & 
Gamble, Angulas Aguinaga, 

L’Oréal, Revlon

FARMAZEUTIKOAK

Laboratorios Ferrer, Almirall, 
Nobel, Biocare

BANKU-ZERBITZUEKIN 

ERLAZIONATUTAKOAK /

ASEGURUETAKOAK

BNP Paribas, Deutshe 
Bank, Banco Sabadell, 

Seguros MAAF, Laboral 
Kutxa, Seguros Lagun 

Aro, Inversis Banco, Kutxa

AUTOMOBILGINTZAKOAK

Volkswagen, Chrysler, 
Mitsubishi, Scania, Man

INDUSTRIALAK

Ulma, TESA, Irizar, Fagor, 
Gamesa, Shaeffler, Orona, 

Unipapel, Bridgestone, 
Gas Natural Fenosa, Ricoh, 
ABB, EDP, Bombas Azcue, 
Aernova, Vaillant, Fujifilm, 

SALTO Systems

INFORMAZIOAREN 

TEKNOLOGIETAKOAK

Toshiba, Panda Software, 
Ibermática

Besteak beste, 
enpresa hauek 
aukeratu gaituzte 
beren bilerak egiteko:

117
batzar
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Kultura

JARDUERA / KULTUR A

KURSAAL 20

2.345
ekitaldi kultural

152
ekitaldi kultural 
errekorra 2018an

Hiriaren eta lurraldearen kultura-erreferentzia bihurtu da Kursaal. 
Bertan (auditorioa, ganbera-aretoa eta beste gune batzuk), era 
guztietako 2.345 kultura-ekitaldi, kontzertu, antzezpen eta 
ikuskizun egin dira guztira. Urteen poderioz, ugarituz joan dira, 
eta 2018an inoiz baino kultura-ekitaldi gehiago izan dira; alegia, 
guztira 152.

Kursaaleko Auditorioa. 
Balleta eta orkestra 
fosoan.
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357.602 
6.098.859

Sarreren salmenta
2014tik aurrera

Etorle kopurua,
guztira

Ekitaldi kopurua, 
guztira

JARDUERA / KULTUR A

MEMORIA

2.345
1999 — 2002

295
2003 — 2006

519
2007 — 2010

489
2011 — 2014

489
2015 — 2018

553

2014 2015 2016 2017 2018

100.000

75.000

50.000

25.000
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Kursaaleko Auditorioa. 
Kontzertua.

Sarrerak saltzeko bi kanal daude. Urtez urte, gero eta sarrera gehia-
go saltzen dira Kursaalen webgunearen bidez; hala, 2018an guztira 
saldutakoen %78 saldu da interneten bidez. 

Berezko 
salmenta-kanalak

Bildutako dirua

Urtea
Internet
Leihatila
Guztira

Urtea
Internet
Leihatila
Guztira

2014
495.131
410.621
905.752

2015
1.247.981
610.513

1.858.495

2016
1.537.180
689.827

2.227.007

2017
1.851.823
596.756

2.448.579

2018
2.370.360
712.571

3.082.931

2014
20.232
19.042
39.274

2015
39.378
21.001
60.379

2016
46.990
30.725
77.715

2017
55.474
28.757
84.231

2018
74.892
21.111
96.003

78+22+s
Internet

Leihatila

Guztira

74.892 — %78

21.111 — %22

96.003

JARDUERA / KULTUR A

2018

2014 2015 2016 2017 2018

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000
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  ja i ald i ak eta a b o nu-den b o r ald i ak 

JARDUERA / KULTUR A

KURSAAL 20

Urtero, nazioarteko hiru jaialdi egiten dira Kursaalen: Donostia Zi-
nemaldia / Festival de San Sebastián, zinema-lehiaketetan gorena 
den A kategoriako jaialdia. 20 urteotan, 1.600 film luze baino gehia-
go proiektatu dira Zinemaldiaren barruan.

Heineken Jazzaldia, Donostiako udan ezinbestekoa, generoko izen 
ezagunenez betea, eta Musika Hamabostaldia, musika klasikoko 
Estatuko zaharrena, 500 kontzertu baino gehiago ospatu ditu azken 
bi hamarkada hauetan.

Musikazaleek nahitaez etorri behar dute auditoriora; izan ere, bertan 
egiten dira Orquesta Sinfónica de Euskadi / Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoaren abonu-denboraldiko kontzertuak (bi emanaldi egita-
rauko, eta, guztira, 22 kontzertu urtean). Logikoa denez, Kursaalen 
beraren egitaraua osatzen duen Kursaal Eszenaren denboraldiko 
emanaldiak ere bertan egiten dira. Kursaal kalitateko kulturaren ber-
mea da, eta, sortu zenetik 628 kontzertu eta ikuskizun eskaini ditu.

1.600
baino proiekzio 
gehiago Donostia 
Zinemaldian 

500
kontzertu baino 
gehiago Musika 
Hamabostaldian

Kursaaleko kanpoal-
dea. Zinemaldia.
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  izen b er ez i ak 

JARDUERA / KULTUR A

MEMORIA

Musika 
Klasikoa 

Ballet /
Dantza

ORKESTAK
Orquesta Sinfónica Simón Bolivar
Orquesta Nacional de Rusia
Orquesta Sinfónica de Euskadi
BBC Symphony Orchestra
London Philarmonic Orchestra
Orquesta Filarmónica de Helsinki
Orquesta Nacional de Francia
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo
Orquesta de la Suisse Normande
Orquesta Filarmónica Checa
Orquesta de la Radio de Stuttgart
Academy of Ancient Music
Orquesta de la Tonhalle de Zurich
Orquesta Filarmónica de Copenhague

INTERPRETATZAILEAK
Piotr Beczala
Javier Camarena
Anne Sofie von Otter
Grigory Sokolov
Katia eta Marielle Labêque
Cecilia Bartoli
Phillippe Jarovsky
Ainhoa Arteta
Michael Nyman
Yuja Wang

Teresa Berganza
Aquiles Machado
Rolando Villazón
Orfeón Donostiarra
Jordi Savall
Coro Easo
Emanuel Ax
María Joao Pires
William Christie
Christian Zacharias
Coral Andra Mari Abesbatza

ZUZENDARIAK 
Gustavo Dudamel
Jesús López Cobos
Lorin Maazel
Daniele Gatti
Ricardo Chailly
Daniele Gatti
Gustavo Gimeno
Jonathan Nott
René Jacobs
Lionel Brinquier
Sakari Oramo
Ton Koopman
Christoph Eschenbach

Los Ballets de Monte Carlo
Compañía Nacional de Danza
Sara Baras
Ballet de Biarritz
Mikhail Baryshnikov
Ballet Nacional de España
Ballet Nacional de Marsella
Ángel Corella

Ballet de Cuba
Sasha Waltz Company
Ballet de Boston
Ballet de Suecia
Julio Bocca
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Kursaaleko Auditorioa. 
Musika klasikoko 
kontzertua.

JARDUERA / KULTUR A

KURSAAL 20

Beste
Musikak

Maná
Keith Jarret
B.B. King
Diana Krall
Jethro Tull
Paco de Lucía
The Chieftains
Bobby McFerrin
Phillip Glass
Bob Dylan
La Oreja de Van Gogh
Amaral
Woody Allen
Lou Reed
Leiva
Jamie Cullum
Benito Lertxundi

Antony & The Johnsons 
Manolo Garcia
Ismael Serrano 
Luz Casal
Miguel Ríos
Mayumaná
Simple Minds 
Chucho Valdés
Madeleine Peyroux
Nick Lowe
Fleet Foxes
Neneh Cherry
James Taylor
Dolores O’Riordan
Julio Iglesias 
Caetano Veloso
Jorge Drexler

Cesaria Évora
Marlango
Ute Lemper
Jackson Browne 
David Bisbal
Miguel Bosé
Mónica Naranjo 
Compay Segundo
Van Morrison
Elvis Costello
Vetusta Morla
Fito & Fitipaldis
Joan Manuel Serrat
Gilberto Gil
Diego el Cigala
Enrique Morente
James Blunt

Juanes
Raphael
Estrella Morente
Andrés Calamaro
George Benson
Luz Casal
Los Planetas 
Pat Metheny
Sergio Dalma 
Pablo López
Rufus Wainwright
Tom Waits
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JARDUERA / KURSA AL ESZENA

MEMORIA

Kursaal
Eszena

Kursaalek ikuskizunen bere egitaraua du, Kursaal Eszena izene-
koa. Kursaal Eszenak kalitate eta ospe goreneko kultura-jarduera 
musikalak antolatzen ditu, eta jardueren egitarau zaindua propo-
satzen du, hiru talderi zuzenduak: seniorrak, gazte eta helduak, eta 
familiak. Donostiako Udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak lagun-
tza ematen diote (kapital publikoa), baita Euskal Herriko enpresa 
adierazgarrienek ere (kapital pribatua), elkarbizitza ezin hobean.

Kursaal Eszenak Donostiako eta Gipuzkoako kultura-eskain-
tza zabaltzea eta dinamizatzea du helburu; askotariko egitarau 
aberatsa eskaintzen du, denentzako modukoa.

Kursaal Eskura proiektua Kursaal Eszenaren eta Gipuzkoako 
zenbait udalen arteko elkarlanetik sortu da, lurraldeko biztanleak 
kontzertu eta ikuskizunetara joan ahal izateko.

2018ko abonatuak

Autofinantzaketa 2

Kontzertuak 1

Etorle kopurua 1

Okupazio-maila 2

786

64%

628

754.185

86%

1 Kursaal Fundazioa 

jaio zenetik metatua (2001).

2 Batez-bestekoa Kursaal 

Fundazioa jaio zenetik (2001).

Erakundeak 

DONOSTIAKO UDALA · GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Babesleak

EUSKALTEL · EDP

Laguntzailea

ELEKTRA 

Enpresa elkartuak

KUTXA FUNDAZIOA · GIROA VEOLIA · HERZA · TELESONIC · ARCELOR MITTAL 

Lagunak

MONDRAGON CORPORACIÓN · SABICO 

Komunikabide elkartuak 

CADENA SER · ESTRATEGIA EMPRESARIAL · NOTICIAS DE GIPUZKOA

Kursaal Eszena posible egiten duten

erakunde eta enpresak:
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  b ezeroen balo r a z i oa 

Jardueraren
balorazioa

JARDUERA / BALOR A ZIOA

KURSAAL 20

8'76
2015ean markak
hautsi ziren

Kudeaketako bikaintasunaren zilarrezko «Q» (2005) jaso zuen Esta-
tuko lehenengo biltzar-jauregia izan zen Kursaal, baita AENORen 
irisgarritasun globaleko UNE 17001-2:2001 arauaren ziurtapena jaso 
zuena ere (2007); izan ere, Kursaalek kalitate-politika zorrotza du.

Ziurtagiri horiez gain, beste hauek ere baditu Jauregiak: UNE EN 
ISO 14001:2004 (Ingurumen Kudeaketa); UNE EN ISO 9001:2000 
(Erabateko Kalitatea) eta OHSAS 18001:2007 (Laneko Arriskuen 
Prebentzioa). Bestalde, Kudeaketaren Bikaintasuneko urrezko AIPC 
ziurtagiria du, 2007an jasoa. Saririk garrantzitsuena da, eta Biltzar 
Jauregien Nazioarteko Elkarteak ematen du. 

Etengabeko hobekuntzaren estrategiari jarraikiz, urtero Kursaalek 
jauregian ekitaldiak antolatzen dituztenen eta jauregiaren beze-
ro direnen gogobetetasuna aztertzen du. Kursaalen antolatutako 
ekitaldi bakoitzaren ondoren, gogobetetasuna neurtzeko gal-
dera-sorta bat bidaltzen zaie ekitaldiaren arduradunei. Emaitzak 
aztertu ondoren, hobekuntza-plan bat edo beste jartzen da mar-
txan, kalitate-politikaren barruan. Bezeroek oso nota ona ematen 
diete Kursaali eta bertako instalazioei eta langileei; hau da, batez 
beste 8,33 puntu 10etik.

Erabilera anitzeko are-
toen hall-a. Kongresua.
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  h i r ita r r en balo r a z i oa 

JARDUERA / BALOR A ZIOA

MEMORIA

Bi urtez behin, parte-hartzaileen iritzia biltzen dugu; parte-hartzai-
le horiek Kursaalaren jarduera ezagutzen dute, hainbat modutara 
(kultura-ekitaldiak edo bilerak). Haien iritzia biltzeko, Ikerfel enpresa 
espezializatuak prestatutako galdeketa bat erabiltzen da. Ausaz eta 
modu anonimoan, jarduerei buruz duten pertzepzioari buruz gal-
detzen zaie gipuzkoarrei, eta emaitza 8,4koa da batez beste.

20 urteren ondoren, inkestari erantzun diotenak erabat jabetzen 
dira zer eragin nabarmen duen Kursaalek lurraldean, nola ekono-
mikoa hala soziala. %81ek uste dute gaur egun eragin ekonomi-
ko handia duela, eta %82k, berriz, haren jarduera biziak eragin 
sozial handia duela.

Kursaalen jarduerek nabarmenak edo oso nabarmenak dira (oro 
har, batez beste %83), eta, zehatzago, kultura-jarduera %90 in-
gurukoa da.

2018an inkestari erantzun diotenen %72k diote Kursaalek, aban-
goardia eta berrikuntza irudia ematen jarraitzen diela hiriari eta 
lurraldeari.

Kultura

Biltzarrak eta bilerak

Azokak eta erakusketak

Kultura

Biltzarrak eta bilerak

Azokak eta erakusketak

8'6

8'4

8'4

%88

%83

%77

Jardueren batez 
besteko balorazioa

Eragin ekonomiko 
eta sozialari buruzko 
balorazioa

Nabarmentasuna 

Abangoardiako 
irudia
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Kursaaleko Auditorioa.
Foyerra.

KURSAAL 20
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Informazio
ekonomikoa

Emaitzen kontua
Eragin ekonomikoa
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[€]

  salmenta fak tur a z i oa, guz t i r a 

Emaitzen 
kontua

INFORMAZIO
EKONOMIKOA

KURSAAL 20
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4.500.000

4.000.000

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

Oharra: Kursaal Fundazioaren urteko fakturazioa ez da gehitzen 2014 urtez geroztik Kursaal Elkarguneko fakturazioaren barne dagoelako.

2004
2.916.497

2005
3.370.160

2006
3.466.118

2007
3.813.453

2008
3.894.629

2009
3.567.524

2010
4.038.764

2011
3.861.407

2012
2.972.020

2013 
2.733.897

2014
3.154.931

2015
3.267.506

2016
3.687.803

2017
3.602.264

2018
4.128.568

Salmentak, guztira

Fakturazio osoaren bilakaera. Fakturazio horrek 
barnean hartzen ditu guneak errentan uzteaga-
tiko salmentak (fakturazio osoaren %50 inguru), 
antolatutako ekitaldietan zerbitzuak emateagatiko 
salmentak (%25 inguru) eta beste zerbitzu batzuk 
(%25 inguru; hain zuzen ere, aparkalekua, zerbitzu 
gastronomikoak, lokal komertzialak eta bulegoak).

Krisialdi ekonomikoak 2012an eta 2013an izan 
zuen eragin nabarmenaren ondoren, geure onera 
etortzea lortu dugu; hala, azken bost urteotan, 
%51 baino gehiago hazi gara, eta 2018an faktura-
zioan beste marka bat hautsi dugu.

+%51
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  a r etoen fak tur a z i oa 

INFORMAZIO
EKONOMIKOA

MEMORIA
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Oharra: Kursaal Fundazioaren urteko fakturazioa ez da gehitzen 2014 urtez geroztik Kursaal Elkarguneko fakturazioaren barne dagoelako. 

2.400.000

1.600.000

800.000

2003
624.575
253.175
386.014

1.263.764

2004
622.672
375.791 
491.628

1.490.091

2005
735.528
351.768 
686.235

1.773.531

2006
891.336
338.222 
601.801

1.831.359

2007
799.842
528.179 
620.896

1.948.917

2008
879.708
372.836 
686.902

1.939.446

2009
897.769
325.947 
567.503

1.791.220

2010
814.774
565.249 
408.970

1.788.993

2011
792.510
580.414 
463.475

1.836.399

2012
685.502
371.688 
383.051

1.440.241

2013
592.665
346.798 
304.942

1.244.405

2014
813.920
302.426 
433.729

1.550.075

2015
801.076
368.889 
371.850

1.541.815

2016
853.184
467.499 
474.650

1.795.333

2017
878.215
386.222 
504.605

1.769.042

2018
984.576
488.131 
513.537

1.986.244

Salmenten bilakaera [Aretoak / €]

Kultura
Kongresuak
Gainontzekoa
Guztira

Kultura
Kongresuak
Gainontzekoa
Guztira

Guneak errentan uzteagatiko fakturazioaren bi-
lakaerak fakturazio osoak izandakoaren oso antze-
ko profila erakusten du, haren funtsezko osagaia 
baita; horrela, azken bost urteotan, nabarmen hazi 
da (%60), eta, ondorioz, baikorrak gara etorkizu-
nari dagokionez.

Bi jarduera-segmentu nabarmendu behar dira: 
kulturala (fakturazioaren %50 da gutxi gora-
behera, eta maximo historikoetan dago), eta 
biltzarrena (%25 da gutxi gorabehera; bilakaera 
irregularragoa du, baina hau ere maximoetatik 
hurbil dago).
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Zurriola terraza.
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Emaitzen
Kontua

INFORMAZIO
EKONOMIKOA

20 urtean metatutako 
altxortegiko superabita

12.664.410€

20
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1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

x8

+28%

  alt xo r teg iko em a it z a o per at i b oa 

Kutxako fluxu operatiboaren bilakaerari buruzko 
grafikoak eta fakturazioaren bilakaerari buruzkoak 
oso profil antzekoa dute, nahiz eta lehenengoak 
malda nabarmenagoak dituen. Izan ere, 2013tik 
2018ra bitartean izandako susperraldiari esker, 
zortzi bider hobeak dira emaitzak; zehazki, azken 
urtean, +%28 handitu dugu aurreko urteko emai-
tza marka-hauslea.

Edonola ere, 20 urte horietako bakoitzean, jardue-
ra autofinantzatu ahal izan dugu; hau da, ez dugu 
ekarpen publikorik behar izan ohiko funtziona-
mendurako. Areago, aurreztu ahal izan dugunez, 
inbertsioen %70 finantzatu ahal izan ditugu, zeinak 
orain arte 8,6 milioi eurokoak izan baitira.
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Eragin 
ekonomikoa

INFORMAZIO
EKONOMIKOA

20 urteotan, Kursaalek 
hasierako inbertsioa baino 
20 aldiz gehiago eman dio 
Gipuzkoako ekonomiari.

Kursaalen jardueraren eragin ekonomikoaz hitz egiten dugunean, 
Euskadiko BPGd-ri zer ekarpen egiten dion (20 urtean, 1.374 milioi 
euro metatu), ogasun publikoetarako zer diru-sarrera sortu dituen 
(guztira, 136,4 milioi euro) eta zenbat lanpostu sortu eta mantendu 
dituen (971) neurtzen dugu.

1.374
136'4
971

Eragin 
ekonomikoa M/€ BPGd-ri eginiko 

ekarpen estimatua

M/€ Ogasunerako
diru-sarrera

Sortutako eta mantendutako 
lanpostu kopurua
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Kursaal
digitala

Webgunea
Sare Sozialak
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Kursaaleko Auditorioa. 
Foyerra.

Saioak

Erabiltzaileak

Bisita kopurua

Saioen iraupena

 Bisitari berrien %

Egondakoen %

Mugikorra

Ordenagailua

Tableta

1.764.235

1.062.920

4.336.789

2:01

60%

40%

47%

43%

10%

Web

KURSAAL 20

1.062.920
erabiltzaile 2015 eta
2018 artean

2015 — 2018

www.kursaal.eus

Kursaalen webgunea komunikazio-bide nagusietako bat da. Na-
gusiki agendaren berri izateko erabiltzen da, baina baita sarrerak 
erosteko eta jauregiak zer gune eta zerbitzu eskaintzen dituen 
kontsultatzeko ere. 2018an, 631.000 saio baino gehiago izan 
dira webgunean; hau da, 2017an baino %21 gehiago.

g
a

il
u

a
k
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KURSA AL
DIGITALA

MEMORIA

Webgunea darabiltenen 
kopuruak ere gora egin du 
etengabe azken urteotan, eta 
2018an 400.000 ingurukoa da.

Azken urteotan webguneak 
bisita gehiago jasotzeaz gain, 
aipatzekoa da teknologia be-
rriak agertzearekin batera mu-
gikorretako trafikoak nabarmen 
egin duela gora azken urteo-
tan, eta 2018an ordenagailu 
edo tabletetakoa baino ia %60 
handiagoa izan dela.

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Erabiltzaile kopurua

Gailu mota
Mugikorra   Ordenagailua   Tableta

400.000

300.000

200.000

100.000

60%

50%

40%

30%

20%

10%



46

Sare
sozialak

KURSA AL
DIGITALA

KURSAAL 20

7 urte daramatzagu Facebook-en eta Twitter-en, 3 Instagram-en 
eta YouTube-n, eta urtebete baino ez LinkedIn-en, eta gero eta 
jende gehiagok erabiltzen dituzte plataforma horiek iruzkinak bi-
daltzeko eta antolatutako ekitaldien berri izateko. Logikoa denez, 
Kursaalek bide horien alde egin du jauregia herritarrekin zuze-
nean harremanetan egoteko. Nabarmentzekoa da gure Youtube 
kateko bideoek 200.000 baino bistaratze gehiago izan dituztela.

Sareak / jarraitzaileak
4.576 5.862   8.826 280 203.405 ikustaldi

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

1.391

3.240

7.956

15.500

5.752

11.987

19.544

2012 2013 2104 2015 2016 2017 2018

690
1.221

2.258
3.900

1.695
3.444

4.576

701

2.019

5.698

8.100

3.500

4.057

7.043

1.500

8.826

5.862

280

Erabiltzaile kopurua
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Etorkizuneko
Kursaal

Gune eta zerbitzu berriak
Digitalizazioa
Kursaal Arduratsua
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Gune eta zerbitzu berriak

ETORKIZUNEKO 
KURSA AL

KURSAAL 20

Sortu zenetik, 8 milioi euro baino gehiago inbertitu dira guneak 
eta zerbitzuak hobetzeko, eta horrek jauregia modernizatzea 
ekarri du. Kursaalek beti etengabeko hobekuntzaren alde apus-
tua egin du. Hori guztia lortzeko, 8,6 milioi euroko inbertsio-aha-
legina egin dugu, eta, aldi berean, inbertsioen %70 finantzatu, 
superabitei esker. Hau da, metatutako emaitza onak ikusita, ez 
da beharrezkoa Kursaal sozietatea osatzen duten bi erakundeek 
(Donostiako Udala eta Gipuzkoako Foru Aldundia) ekarpen ekono-
miko publikorik egitea gastu arruntari aurre egin ahal izateko. Are 
gehiago, emaitza horiek aukera ematen dute egindako inbertsio 
garrantzitsuen %70 sozietateak sortzen dituen baliabideekin or-
daintzeko.

01 02

03

8'6 M/€
metatuta 
inbertsio-ahaleginari 
esker



49

Ni Neu terraza.

Zurriola Aretoa.

10. Aretoa.

Jauregiko gune berrietako bat 10. aretoa da. 0. solairuan dago, 
ganbera-aretoaren ondoan; 2010ean inauguratu zen eta beste 
aukera bat ekarri zuen Kursaalen bilerak egiteko. 170 lagunentzako 
tokia du; lau eratara bana daiteke, zenbat lagun hartu nahi diren.

Ni Neu jatetxearen terraza eraikinaren lehenengo solairuan 
dago; jauregitik edo jatetxetik du sarbidea, eta bista zoragarriak 
ditu. 2016an inauguratu zen eta beste aukera bat eskaintzen du 
ekitaldi txikiak egiteko (esaterako, koktelak, aurkezpenak edo 
prentsaurrekoak).

Zurriola aretoa ere, 2018an inauguratutakoa, Kursaalen gune be-
rrietako bat da. Gune argitsu eta pribilegiatua da, ezin hobea bilera 
txikiak egiteko; 40 lagunentzako tokia du, Ni Neu jatetxearen terra-
zarako sarbidea, eta ibaira eta hirira ematen du.

Oturuntza-aretoa zenbait egoeratara moldatzean, K Espazioa 
sortzen da. Kontzertuak gazteagoentzat eta giro informalagoan 
eskaintzeko behar diren argiztapen- eta soinu-elementuak ditu, 
baita tabernako barra ere; zutik entzuten da musika. 

10. Aretoa

Zurriola aretoa

K Espazioa

Ni Neu jatetxearen 
terraza

MEMORIA

ETORKIZUNEKO 
KURSA AL

01

02

03
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ETORKIZUNEKO 
KURSA AL

KURSAAL 20

Gune berriak ez ezik, jauregiak bezero eta erabiltzaileentzako 
zerbitzu hobeak ere eskaintzen ditu. Horrela, 2014an, Kursaalek 
ticketing zerbitzu bat jarri zuen martxan sarreren erosketa eta 
bezeroen erosotasuna optimizatzeko, ez bakarrik Kursaal Esze-
na kultura-programari dagozkionak, baizik eta baita kontzertu eta 
ikuskizun kulturalen sustatzaileei dagozkienak ere. www.kursaal.eus 
webguneko www.kursaal.eus/es/entradas/ eta www.kursaal.eus/
eu/sarrerak orrien bidez, Kursaalen online txartel-leihatilak denen 
eskura daude.

Horretaz gain, azken urteotan, elementu digitalak jarri dira (tote-
mak, pantailak, etab.); haien bidez, seinaletika digitaleko zerbitzua 
eskain diezaiekegu bezeroei, eta horrek malgutasuna eta dinamis-
moa eskaintzen dizkie bertaratzen direnekin komunikatzeko asko-
tariko moduetan.

Jauregiaren atal gastronomikoan, etengabe ari gara berritzen; 
hori dela eta, nazioarteko bezeroen eskaera aldakorretara egoki-
tzen diren zerbitzu berriak eskaintzen ditugu (esaterako, pintxo-ba-
rrak edo «lunch-box» deiturikoak). 

Ticketing 
zerbitzua

Seinaletika 
digitala

Oturuntza 
zerbitzuak

kursaal.eus

kursaal.eus/es/entradas

kursaal.eus/eu/sarrerak
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1.500 metro koadroko LED argizko fatxada da Kursaalen teknolo-
gia berriak eta digitalizazioa ezartzeko ataleko elementu ikusga-
rriena, baina ez bakarra; badira, baita ere, bereizmen ultrahandiko 
4K teknologia auditorioan eta ganbera-aretoan, seinaletika digita-
la, dentsitate handiko wifia, etab.

2018ko urtarriletik, Kursaalen 1.500 metro koadroko fatxada be-
rria erakusleiho gisa erabil dezakete bezeroek, pertsonalizatu egin 
baitezakete. Marketin-tresna original bat da, Espainiako LED argi-
zko fatxada handiena eta munduko handienetako bat; euskarri 
digital ikusgarri eta berritzailea da, eta orain arte pentsaezinak 
ziren marketin-ekintza sortzaile eta dinamikoak martxan jartzeko 
aukera ematen du. Horrela, eraikinaren mendebaldeko fatxada, 
hiritik ongien ikusten dena,  herritarrengana iristea ahalbidetzen 
digu, jaiegun handietan argiztapen bereziak jarrita, eta haiei Kur-
saalen egiten diren ekitaldien berri emanez. Azken batean, horrek 
bereizten gaitu.

  led a rg izko fat x a da h a n d ien a 

Digitalizazioa

ETORKIZUNEKO 
KURSA AL

KURSAAL 20

1.500 m²
dituen LED fatxada
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ETORKIZUNEKO 
KURSA AL

Kursaaleko kanpoal-
dea. Zinemaldiarako 
LED aurrealdea.
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2016an, Kursaalek bereizmen ultrahandiko (UHD) 4K teknologia 
duten proiektoreak jarri zituen, Donostia Zinemaldiaren 64. edizioa 
zela eta. Auditorioak eta ganbera aretoak lau aldiz bereizmen han-
diagoa dute, eta gutxi gorabehera argi-potentzia bikoitza filmez 
edo beste edozein biltzar edo batzarren proiekzioz gozatzeko. 10 
egunez, Zinemaldiaren egoitza nagusia izaten da, eta nazioarteko 
zinemaren arreta osoa erakartzen du. Behar horiei erantzuteko, 
Kursaalek 34.000 lumen eta proiektore bikoitza ditu, eta filmak 
proiektatzeko kalitate onena eskaintzen du, baita 3D filmak ere, 
argirik galdu gabe.

  a zk en b el aun ald iko tek n olo g i a 

KURSAAL 20

4K UHD
oso definizio 
altuko bideo-
proiektoreak

34.000
lumen eta 
proiektore 
bikoitza
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  se i n ale a n alo g ikot ik d i g italer a aldat ze a 

  prozesuen kude ak eta d i g ital iz atua 

Azken urteotan, goitik behera aldatu ditugu elementu teknologiko 
guztiak, eta eskari digital berrira egokitu ditugu; elementu horien 
artean ditugu soinu- eta argiztapen-mahaia, foku robotizatuak, 
dimmerrak, segimendu-kamera, aldibereko itzulpen-sistema, boz-
gorailuak (PA) eta eraikinerako sarbidea.

Giltza elektronikoarekin kontrolatzen dira sarbideak, eta hori 
oso erosoa da Kursaal erabiltzen duen bezeroarentzat; telefono 
mugikorrarekin berarekin ere zabal daitezke ateetako batzuk.   

Kursaalek teknologia etengabe hobetzeko duen asmo horretan, 
gaur egun dentsitate handiko wifia dugu. 

Seinaletika (ataria, akreditazioen erakusmahaia, aretoen kanpoko 
pantailak, totema) biziagoa eta dinamikoagoa da orain, pantaila 
ugari baitaude, eta, horri esker, denbora errealean egokitu daiteke 
ekitaldiaren beharretara.

Kursaal digitalizatzeko prozesua hardwarera ere zabaldu da, eta 
prozesuen araberako kudeaketaren sofistikaziora iritsi; horrela, bes-
teak beste, tresna berriak (softwarea) ezarri ditugu, Kursaalen anto-
latzen diren ekitaldiak osorik kudeatu ahal izateko, betiere, bikainta-
suna eta ahalik eta eraginkortasun handiena uztartuta. 

MEMORIA

ETORKIZUNEKO 
KURSA AL

Sarbide kontrola giltza 
elektronikoaren bidez

Dentsitate 
altuko Wifia

Seinaletika digitala 
Atariko pantaila / 
Akreditazio gunea/ 
Areto kanpoko pantaila 
/ Totema

Kursaaleko 
Auditorioa.
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  pr eb ent z i oa, ja sa n ga r r ita sun a eta i r i sga r r ita sun a 

Laneko arriskuen prebentzioa kudeatzea lehentasunetako bat da 
Kursaalentzat. 2014an lortu genuen OHSAS 18001:2007 ziurtagiria 
eta honen ondorioz egindako hobekuntza planaren barne zenbait 
inbertsio egin ditugu (pasabideak jarri, zamalanetarako platafor-
mak instalatu...) lana garatzearekin erlazionatutako arriskuak sai-
hesteko.

Kursaalen helburuetako bat ere ingurumena errespetatzen duen 
politika bat sustatzea da. 2008ko urtarrilean, ingurumen-kudeake-
tako ISO 14001:2004 ziurtagiria lortu zuen, nazioarteko UNE araua-
ren araberakoa; haren bidez, jasangarritasunaren eta lehengaiak 
kontrolatzeko eta aurrezteko politika baten alde, energia- eta 
ur-kontsumoak murriztearen alde eta hondakinak minimizatzearen 
alde egiten duela aitortzen da.

Testuinguru horretan, klimatizazioa eta argiztapena modu era-
ginkorragoan kudeatzeko sistema informatiko bat ezarri zen 
2016an, LED argien 300 ekipo baino gehiago ordeztu dira azken bi 
urteotan, eta gune berri bat egokitu da hondakinak gaika kudea-
tzeko. Hauen eta beste ekintzen emaitza gisa, eraikinen sailkapen 
energetikoa lortu dugu.

KURSAAL 20

Ziurtagiriak
18.001:
2007OHSAS

ISO

Kursaal Arduratsua

ETORKIZUNEKO 
KURSA AL 

14.001:
2004
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3.000.000
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1.500.000

1.000.000

500.000

Kontsumo elektrikoa [Zifrak Kw/H-tan]

ETORKIZUNEKO 
KURSA AL 

Instalazioetako prozesuak sistematizatzeak, baliabide eta honda-
kinen kudeaketa optimizatzeak eta haiek ingurumenean duten 
inpaktua neurtzeak onura kuantifikagarriak dakarzkie erakundeari 
eta gizarteari; esparru ekonomikoan, horrek kostuak nabarmen 
murriztea dakar. Hain zuzen ere, ura %75 aurreztu da, eta elektrizi-
tatea, berriz, %40.

Madrilen egiten den FITUR nazioarteko turismo-azokan, Kursaalek 
ingurumen-kudeaketako Aenor bandera jaso zuen 2015ean. Ban-
dera berdeak publikoki aintzatesten ditu kudeaketan hobekuntzak 
egin dituzten eta ingurumenarekin konpromiso bat hartu duten 
sektore turistikoak.

Kontuan izan 2013tik oso nabarmen egin duela gora jarduerak. 
Grafikoan ikusten denez, ondo egin ahal izan diogu aurre jarduera 
handiago horrek ekarri duen kontsumo elektrikoaren eraginari.

MEMORIA
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  i r i sga r r ita sun o roko r r a duen lehenen go b ilt z a r-jaur eg i a 

Kursaal izan zen irisgarritasun orokorraren ziurtagiria jaso zuen 
Espainiako lehenengo biltzar-jauregia. 2007ko irailean, AENORek 
irisgarritasun orokorraren ziurtagiria eman zion biltzar-jauregia-
ri, UNE 17001-2:2001 arauaren arabera. Haren bidez, ezintasuna 
duten pertsonek Kursaaleko jarduera eta zerbitzu guztietan parte 
har dezaketela bermatzen da.

Biltzar-jauregiaren irisgarritasuna ebaluatzerakoan, arauaren le-
henengo zatian bildutako lau DALCO eskakizunak hartu dira kon-
tuan: biltzar-jauregian barrena ibiltzea, biltzar-jauregira iristea, 
biltzar-jauregia non kokatuta dagoen eta biltzar-jauregia nola 
komunikatuta dagoen. Irisgarritasun orokorra lortzeko prozesua-
ren azken helburua da lau eskakizun horiek pertsona guztientzat 
balio dutela ziurtatzea, bai eraikinari dagokionez, bai erakundeak 
eskaintzen dituen zerbitzuei dagokienez.

Eta erabiltzaileek arlo honen inguruan duten gogobetetasun-mai-
la neurtzen jarraitzen du, baita eraikina guztientzat irisgarriagoa 
izan dadin beharrezkoak diren berritze-lanak eta esku-hartzeak 
egiten ere.

KURSAAL 20

ETORKIZUNEKO 
KURSA AL 

Eserlekuak gorde 
ditu gurpil-aulkian 
doazenentzat edo 
mugikortasun urria 
dutenentzat.

Lepokoak eta 
indukzio-pletinak 
uzten dizkie audiofo-
noa dutenei.

Zeinu-hizkuntzako 
interpretea eskain-
tzen du.

Komun egokituak 
jarri ditu.

Gurpil-aulkiak 
eskaintzen dizkie 
biltzar-jauregia era-
biltzen dutenei.

Desgaitasuna duten 
pertsonak (mugikor-
tasun urrikoak, entzu-
men-galera dutenak, 
itsutasuna dutenak…) 
tratatzeko sentsibili-
zatu eta trebatu ditu 
langileak.

Desgaitasuna duten 
pertsonak ateratze-
ko plana prestatu du.

Haren webguneak 
erabilerraztasuna 
ebaluatzeko WEB 
WAI sistemako A 
maila lortu du.

Barandak eta 
euskarriak jarri ditu 
hainbat tokitan.

Ukipen-seinaleak 
jarri ditu eskaileren 
hasieran eta igogai-
luen kanpoaldean.

Plataforma eta 
arrapala desmun-
tagarriak instalatu 
ditu agertokietara 
eta besaulki-patiora 
iristeko.

Eskailerak igotzeko 
plataformaren or-
dez, igogailu berria 
jarri du.

Eskaileretako ar-
gi-seinaleak hobetu 
ditu.

Kursaalek ekintza 
ugari gauzatu ditu 
irisgarritasun orokorra 
lortzeko:

Ziurtagiria
170001-2:
2001UNE
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Eskerrak

ETORKIZUNEKO 
KURSA AL 

Kursaal Sozietateak berariaz eman nahi dizkie eskerrak hainbat 
pertsona, erakunde eta talderi, biltzar-jauregiaren eta audito-
rioaren 20 urteotan zehar laguntzeagatik, proiektua sortzen eta 
aurrera eramaten.

1990 aldera (eta urte asko lehenago ere bai), Kursaal itsaso on-
doko «K orubean» kokatutako amets bat besterik ez zenean, 
proiektuak garai zailak bizi izan zituen, eta erakundetako pertsona 
ausarta eta etorkizuneko ikuspegia dutenen bultzada eta ahalegi-
nari esker eraikinaren lehenengo harria jartzea lortu zen.

Orduz geroztik, askok lagundu diote aurrera egiten eta handitzen: 
Donostiako eta Gipuzkoako udal- eta foru-korporazioak jabe gisa, 
bbatzar eta biltzarrak egin dituzten erakunde publikoak; enpresa 
publiko eta pribatuak bezero edo babesle giza; talde eta elkarteak 
(bilerak egiteko egoitza gisa aukeratu baikaituzte), kultura susta-
tzaileak eta, nola ez, medikuntzaren, zientziaren eta teknologiaren 
sektoreetako Gipuzkoako profesionalak, Donostia eta Kursaal bil-
tzarrak egiteko hautagai gisa aurkezten eta defendatzen baitituz-
te. Haiek guztiak izan dira gure eragile eta enbaxadore onenak.

Jakina, jauregiak hauekin ere ospatu nahi du 20. urteurrena: beze-
ro-familia handia; kontzertu, azoka eta jaialdietako parte-hartzai-
leak; zerbitzu-hornitzaileak eta -enpresak; teknikariak eta lagun-
tzaileak; hedabideak; Kursaaleko taldeko langileak; eta Groseko 
eta Donostiako gainerako auzoetako pertsonak, proiektuari han-
ditzen laguntzen baitiote eta gaur haren 20. urteurrena elkarrekin 
ospatzea ahalbidetu baitute.

Zorionak denei!
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