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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Eusko Legebiltzar buru andrea, Nafarroako Gobernuaren sailburu, Arabako 

ahaldun nagusi, Gasteizko alkate eta zuekin batera bertaratutako herri agintari 

eta herri ordezkariok; Eusko Ikaskuntza-ren presidente eta Laboral Kutxa-ren 

presidenta eta zuekin batera diren arduradunok; epaimahai kideok, sarituok, 

sarituen senitartekoek eta lagunok, jaun andreok, arratsalde on. 

 

Eskerrik asko zuen guztion hitzengatik, ez dakit ezer berriri esaterik… 

Izaro, Maialen, Ane, Eva, Txomin, Ana Urkiza, Agustin, Ana Ollo, Alex, Joana, … 

 

Ohore bat da Santa Maria Katedralean bat egitea eta Sari hauek banatzea eta 

ohore bat izan da baita entzundako guztia entzuna izatea. Uste dut gainera 

gaude giro honetan ere bukaerarako berotasun puntu bat ere utziko dugula. 

 

Zorionak Agustin Azkarate zure ibilbide profesionalean egindako lanagatik eta 

urteetan zehar adierazi duzun eskuzabaltasun eta begirada aitzindari zein 

zabalarengatik.  

 

Zorionak zuri ere Ane Zulaika, “Emakumeak blai” lanak gure herriko emakumeek 

itsasoarekin izan duten harremanari argia eman diozu, lan erakargarria eginez. 

 

Biok izan duzue atzera begiratzearen premia. Biok gure herriaren ondarea 

balioan jarri duzue. Biok aritu zarete iraganean gertatutakoak azaleratzen, 

hurrengo belaunaldiek izan garena ahaztu ez dezaten. 

 

Agustin, zure ibilbideari begiratu besterik ez dago zure egitasmo bakoitzean 

gauzatu duzun begirada emankorra izan dela adierazteko.  

 

Es un honor participar en este acto en el que recibes este Premio en la Catedral 

de Santa María, “abierta por obras”. Este Premio destaca tu capacidad para 

establecer nexos entre la Arqueología y el Patrimonio Cultural con otros ámbitos 
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de investigación. Tu capacidad para dirigir equipos de investigación 

pluridisciplinares de alto nivel científico. Tu capacidad para promover la 

comunicación social de la ciencia. Tu capacidad creativa y, ante todo, tu 

generosidad, como se ha subrayado. Gracias a tu ejemplo y entrega, muchas y 

muchos jóvenes investigadores han accedido a una formación de excelencia 

científica, compartiendo un fuerte sentido de la responsabilidad social a la que 

has hecho referencia. 

 

El Plan de renovación de esta Catedral Santa María de Vitoria-Gasteiz, y el 

modélico concepto que hizo partícipe a la ciudadanía de la aventura de su 

reconstrucción durante 20 años, es un buen ejemplo de la mirada que has 

aportado a toda tu tarea.  

 

Horrekin batera, Agustin Azkarate-ren beste ekarpen bat ere nabarmenduko dut: 

Eusko Jaurlaritzaren solaskide etengabea izan zara, zure ideiak eta 

proposamenak guregana ekarriz eta zure laguntza eskainiz aholkua eskatu 

dizugun bakoitzean. Beraz, eskerrik asko Agustin eta zorionak! 

 

Begirada gazteak ere behar ditugu, bai, iragana ulertzeko eta gizarte arduratsu 

bat eraikitzen jarraitzeko. Begirada berri horiek ausardia behar dute. Jakinduria 

eta ausardia eta, beti ere, ikerkuntza gizarteratzeko borondate sakona. Ekarpen 

horren bila ibilia da Ane Zulaika ikerlaria. Grina horren emaitza “Emakumeak blai” 

dokumentala da. 

 

Anek, artxiboak errekuperatuz, Euskal Herriko kostaldeko emakumeek 60-80 

hamarkadetan itsasoarekin zuten harremana jaso du, esan bezela. Ezkutuan 

zeuden hainbat kontakizun agerian jarri ditu. Eskerrik asko beraz Ane eta 

zorionak ere! 

 

Biok argi izan duzue, ondarea aitortzeaz eta babesteaz gain, ezagutarazi egin 

behar dela herritarren artean. Jakinduria eta ondarea zabaltzen ahalegindu 

zarete.  

 

Bat gatoz helburu horrekin eta bide horretan jarraituko dugu, duela bi urte 

onartutako Ondare legea sustraitzen, sustatzen, indartzen eta zabaltzen. 

 

Ziur gaude, zeregin horretan, Agustin Azkarate eta Ane Zulaika, Eusko 

Ikaskuntza eta Laboral Kutxa, bidelagun izango ditugula. 

 

Eskerrik asko eta zorionak!  


