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Eusko Legebiltzar buru andrea eta Sailburua, eta zuekin batera zareten herri 

agintari eta herrri ordezkariok, lehen sektorearen ordezkariok, Gonzalo Nardiz 

sailburuaren senitartekook, jaun-andreok, arratsalde on! 

Gonzalo Nardiz Bengoetxea lehen Jaurlaritzaren sailburua izan zen 1936tik 

1979ra; aurreneko urteetan Nekazaritza eta Arrantza sailburua izan zen. Sailburu 

gazteena izan zen eta “Ereintza” aldizkaria martxan jarri zuen. 

Argi dago berak lehen sektorearen alde erein zuen haziak fruitua ematen 

jarraitzen duela. Lehen sektorea elikaduraren balio-katearen oinarria da eta gure 

ekonomian %10aren langa gainditu du dagoeneko. Nardiz sariek lehenengo 

sektorean diharduzuen pertsonen lana aitortzen dute. 

Zorionak irabazleei, irabazleen senitartekoei ere, eta eskerrik asko egiten duzuen 

ekarpenarengatik!  
 

Los Premios Nardiz reconocen los valores y los frutos que el primer sector ofrece 

a nuestra sociedad. Subrayan la aportación social, económica y medioambiental 

que representa vuestra actividad. 

Estos Premios reconocen y alientan una vocación, el compromiso de quienes os 

dedicáis en cuerpo y alma a la Agricultura, la Ganadería, la Pesca o la Industria 

Alimentaria. 
 

Bertako nekazaritzak edo arrantzak kalitatezko elikadura ekoizpen jasangarria 

bermatzen dute, aberastasuna eta enplegua sortzen dute eta, oso garrantzitsua, 

ingurugiroa zaintzeko eta babesteko ekarpen eredugarria egiten dute. Ekarpen 

hauekin batera kalitatearen edo berrikuntzaren aldeko konpromisoa ere 

barneratu duzue eta ekinbide eredugarriak garatzen ari zarete. 

Auzolanaren esan nahia ere ondo baino hobeto ezagutzen eta garatzen duzue. 

Hori dena aitortzen eta saritzen dugu gaurkoan. 
 

Vamos a seguir trabajando juntas y juntos en el impulso de los objetivos que 

compartimos: 

-Fortalecer el sector en toda la cadena alimentaria; 
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-Invertir en la mejora del medioambiente y la lucha contra el cambio climático; 

-Apostar por la alimentación saludable; 

-Desarrollar las certificaciones de calidad; o 

-Fomentar la innovación y el emprendimiento. 

Todo ello para seguir contribuyendo a mejorar las oportunidades y el bienestar 

de quienes conformáis el primer sector de nuestra actividad económica. 
 

Gaurko Sariek lehen sektorearen maila altua eta bizkortasuna erakusten dute. 

Helburu jakin batzuk partekatzen ditugu: 

-lehiakortasuna areagotzea,   

-profesionalen lan baldintzak hobetzea,  

-belaunaldi berriei ateak irekitzea, edo 

-guztion ongizatea hobetzea. 
 

Aurtengo Saridunek helburu hauen aldeko konpromisoa erakutsi duzue: 
 

Agustín Markaide Soraluce 

Kooperazioaren balioa, eta kooperazioaren aldeko apustua aitortzen dizugu. 

Banaketa-sektorea giltzarria da lehen sektorearen garapenerako. Bertako 

produktuak, elikaduraren balio katea edo kontsumitzaileen formazioaren alde 

egin duzuen lana saritzen dugu. 

Zorionak Agustín! Lehen sektorea kooperazioa da. 

Fernando Martínez - Bujanda 

Zure ibilbide luze eta oparoan elkartasunaren aldeko ekarpena aitortzen dizugu. 

Gure arbasoekin elkartasuna, olibondoaren laborea berreskuratzeko egin duzun 

ahaleginagatik. 

Has contribuido a la recuperación del valor del cultivo histórico del olivo y has 

impulsado proyectos de solidaridad en colaboración con las ONG de Euskadi. 

Zorionak Fernando! El primer sector es cooperación y es solidaridad. 

Iñaki Latxaga Bengoetxea 

Ezer baino lehen, gure elkartasuna eta espero dugu laster osatzea. 

Ekintzailetza eta ekintzailtzaren aldeko jarrera eredugarria aitortzen diogu Iñakiri. 

Arrantza-enpresa txiki bat nazioartean lehiakorra den talde batetan bihurtzea 

posible dela erakutsi du. Egun, enpresa hori, Albakora taldea hain zuzen ere, 

munduko liderra da atunaren arloan. Zuen lan taldearen konpromisoari esker 

enplegua errotu da eta lan baldintzak hobetu dira. 

Zorionak Iñaki eta eskerrik asko senitartekoei ere! 
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Lehen sektorea kooperazioa, elkartasuna, ekintzailetza eta konpromisoa da. 

Este Premio reconoce vuestro trabajo, dedicación y compromiso; premia vuestra 

vocación. 

Zorionak eta eskerrik asko egindako lanagatik! 

Nardiz Sariarekin zuen eredua, balioak eta konpromisoa, zabaldu nahi ditugu 

gizarte osora.  

Zorionak eta eskerrik asko!  


