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Teodoro Cid, Xabier de Irala, Ricardo Garate eta Manuel 
Iraolagoitia-k 2014 Korta Saria jaso dute Lehendakariaren eskutik 

 
Sariak enpresarien lan profesionala aintzat hartu dute 

 
 
Enpresa-jarduerari lotutako lau pertsonaren ibilbide eta lan 
profesionala saritu du Jaurlaritzak Adegi, Cebek eta SEA enpresa-
elkarteek eta Joxe Mari Korta Bidetik fundazioak proposatuta.  
 
Iñigo Urkullu lehendakariak sari horiek eman ditu Arantxa Tapia 
Ekonomia Garapeneko eta Lehiakortasuneko sailburuarekin batera; 
eta bertan izan dira, halaber, aurreko urteetako sarituen eta euskal 
enpresaren esparruko hainbat ordezkari ere. 
 
Saritu guztiek ezaugarri komun bat dute, horien jardunbide 
profesionala proiektu arrakastatsuak garatzeko eta gauzatzeko 
konpromisoan oinarritzen baita, eta horrek markatu du, hain zuzen, 
horien guztien eragin-esparrua. 
 
Teodoro Cid Chamorro (León 1948).  
Industria-maisutza ikasi ondoren Talleres Eléctricos JOLMA enpresa 
sortu zuen.   
Instalazio elektrikoaren sektoreari bakarrik emandako ibilbide 
profesionala egin du Teodoro Cidek. Ibilbideari ekin zion Electricidad 
Feres enpresan 15 urte zituenean; Leóngo enpresa horretan –hangoa 
da jatorriz– hamabost urtez egin zuen lan, hasieran laguntzaile, eta 
ofizial azkenik. 
Gasteiza joan zen 26 urte zituenean enpresa horrentzat hainbat lan 
egitera, eta han gelditzeko aukera ikusi zuen. JOLMA sozietatea sortu 
zuen 1979an Jesús Ordoñana lankidearekin batera, tokiko enpresei 
instalazio eta mantentze elektrikoko zerbitzuak eskaintzearren. 
Hasieran lantalde txiki batek lagunduta, beren ahalegin eta 
dedikazioari esker, baita konpromisoa eta kalitatea oinarri zituen lan-
filosofiagatik ere, etengabeko hazkundea izan zuen enpresa hark, eta 
merkatuan finkatzea erdietsi zuen. Jolma enpresaren filial bat sortu 
zuen 1988an Valladoliden, Gaztela eta Leonen zubi-garabiak 
mantentzen jarduteko. 
SEA Arabako Enpresariak elkarteko batzorde exekutiboko eta 
zuzendaritza-batzordeko kidea da. FENITEL Telekomunikazioetako 
Instalatzaileen Espainiako Federazioko idazkaria ere bada. 
 
Xabier de Irala Estévez (New York, 1946) 
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Industria-ingeniaria eta goi-mailako zuzendaria nazioarteko 
errekonozimendua duten erakunde eta enpresa nabarmenetan.  
Besteak beste, kargu hauek bete ditu: BBK Bilbao Bizkaia Kutxako 
presidentea 2009-2009 artean; Iberia Líneas Aéreas enpresako 
presidentea; ABB Taldeko presidenteorde exekutiboa eta kontseilari 
delegatua, Madrilen; General Electric CGR enpresako finantzetako 
presidenteordea, Parisen; General Electric-International Operations 
enpresako finantza-programen zuzendaria, Londresen; G E 
Portuguesa enpresako kontseilari delegatua, Lisboan; Administratzaile 
bakarra, CONELECen (aurreko General Eléctrica Española), Bilbon; 
eta kontseilari delegatua eta finantza-zuzendaria General Eléctrica 
Española enpresan. 
Sari ofizial hauek ere jaso ditu: Frantziako Ohorezko Legioa; Eusko 
Jaurlaritzak emandako Euskaldun Unibertsala; Bilboko Kontsula eta 
Bilboko Ospetsua. 
 
 
Ricardo Garate Cruzelegui (Bilbo, 1954) 
Ekonomia Zientzietan Lizentziatua Deustuko Unibertsitatean. 
Ferreteria Unceta SA familia-enpresan lan egiten hasi zen 1979an, 
eta langileen zuzendaria eta zuzendari komertziala izan zen han. 
Ferretería Unceta enpresako presidente izendatu zuten 1996an. 
Maila profesionalean  enpresa hauen kontseilaria da: Comercial Arrate 
(altzairuak merkaturatzen ditu); Bodegas LAN (ardogintza); Talleres 
de Guernica TDG (tornu-platerak).  
Erakundeei dagokionez, Adegi elkarteko batzorde exekutiboko eta 
ondoren zuzendaritza-batzordeko kidea izan da, eta presidenteorde 
ere bilakatu zen. Kargu hori zuen, hain zuzen, Jose Mari Korta 
presidentea zenean. Adegiko presidenteordea izan zenean, 1976-
1996 arteko urteetan, erakundearen ordezkaria izan zen Confebask 
elkartean. 
Gaur egun, Ricardo Unceta taldeko presidentea da. Lau enpresa 
hauek osatzen dute taldea: Ferretería Unceta, Metrología Sariki, 
Labmetro eta Nonius. 
 
Manuel Iraolagoitia Oregui (Eibar, 1938) 
Manuelek Eibarko Armagintza Eskolan egin zituen ikasketak, eta 18 
urterekin horiek amaituta, ALFA josteko makinen enpresaren bitartez, 
Suitzako Moutier udalerrira joan zen sei hilabeteko egonaldia egiteko 
USINES TORNOS enpresan, eta sei hilabeteko beste egonaldi bat ere 
egin zuen Belgikan enpresen plangintza eta antolamendua ikasteko. 
Itzuli zenean, 1958an, MICRODECO SA enpresa sortu zuen Juan 
Marcos Lopez de Guereñu eta Alberto Eibarrekin batera. 
Automozioaren sektorerako doitasun handiko dekoletajea zen 
aipatutako enpresaren jarduera. 
Manuelen enpresa-ibilbidean, besteak beste, kezka eta ardura 
erakutsi du kalitate eta prestakuntzagatik, baita enpresako langile 
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guztiekin kudeaketan parte hartzeagatik ere; horri esker, Europako 
EFQM saria eskuratu zuen 2013an, Erantzukizun Sozial Korporatiboa 
bereziki aipatuta. 
 

Vitoria-Gasteiz, 2014ko azaroak 25 
 
 
 
 


