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Sailburua, Elhuyar Fundazioko presidente eta kideok, egun on guztioi. 

 

Ezer baino lehen, mila esker zuen gonbidapenagatik.  

 

Duela hilabete Eusko Jaurlaritzak “Euskadi 2020 Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntza” plana onartu egin zuen. Hau oso mugarri berezia da, Giza 

Garapenerako eta Hazkunde iraunkorrerako estrategia bultzatzen duelako. 

Elhuyar Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sareko partaide garrantzitsua eta 

aktiboa da. 

 

Gaur, hiru helbururekin etorri gara bisita honetara: 

-Aurrenekoa, Elhuyarren 40 urteko ibilbidean egindako lana eskertu eta egin 

duzuen berrantolaketa bertatik bertara ezagutu. 
 

-Bigarrena, markatutako erronka berriak gertutik ezagutu: abian dituzuen 

negozio-ildo berriak; Europako deialdien aurrean jarritako estrategia; eta 

Hizkuntzen industria sendotzeko hartutako erabakiak. 
 

-Hirugarrena, Elhuyarrek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana garatzeko 

eta onartzeko egindako lana eta ekarpenak onartu eta eskertu. 

 

Plana denon artean onartu dugu, baina jakitun naiz Plana papera besterik ez 

dela denon artean ez badugu gauzatzen eta garatzen. 

 

Elhuyar Fundazioaren ikuspegia ezagutu nahi izan dugu. Bat gatoz Berrikuntza 

ezinbesteko inbersioa dela gure Herriaren garapena ziurtatzeko. Zientzia, 

Teknologia eta Berrikuntzan 11.100 miloi euroko inbersioarekin apustu handia 

egin dugu. Hori ondo kudeatu behar dugu orain. Bidelagunak behar ditugu eta, 

argi dugu, adituek eta profesionalek markatutako bideari ekin behar diogula. 

Horregatik Elhuyarren lankidetza ezinbestekoa da Euskadi Zientzia, 

Tekonologia eta Berrikuntzan aitzindari izateko. Beraz, bat gatoz bidea 

elkarrekin egiten jarraitu behar dugula horretaz. 
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Esta visita supone un reconocimiento a la labor desarrollada por Elhuyar desde 

su nacimiento el año 1972. Un reconocimiento al trabajo y a la disposición a la 

colaboración en el impulso de la divulgación y el conocimiento científico en 

nuestro País. 

 

El ejemplo más cercano lo hemos conocido con la participación y aportaciones 

realizadas al Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020. Compartimos la 

visión de la I+D+i como motor de desarrollo de Euskadi. Hemos comprometido 

una “inversión de País” valorada en 11.100 millones de euros compartida 

público-privada. Compartimos la necesidad de trabajar juntos mediante la 

concertación de la iniciativa pública y privada. 

 

La Fundación Elhuyar es un socio acreditado que va a contribuir a que Euskadi 

siga siendo referente europeo en I+D+i. Hoy nos encontramos para favorecer y 

facilitar esta actuación conjunta al servicio del desarrollo humano y el 

crecimiento sostenible de Euskadi, desarrollo y crecimiento inteligente en 

Europa.   

 

Euskadik Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren bidetik jarraituko du. Elhuyar 

bezala, esperientzia duten agente ekonomiko, sozial, zientifiko eta 

teknologikoak baditugu. Orain, inplementazioan asmatu egin behar dugu, 

Berrikuntza benetan aldaketarako eta garapenerako motore eraginkorra bihur 

dadin. Hori da partekatzen dugun norabidea eta helburua. 

 

Zorionak beraz, lau hamarkada hauetan egindako lanagatik, guztioi. Zientzia 

eta euskara uztartzeko asmoz jaio zineten eta zuen ibilbidea oparoa eta 

aberasgarria izan da gure Herriaren garapenerako. 

 

Eta zorionak emanaz batera, eskerrik asko ere guztioi. 

 


