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Berrikuntza da  
gure orainaren arrazoia eta 
gure etorkizunaren giltza

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Eus-
kal Sistemak 30 urte daramatza etengabe 
hazten, bai dentsitateari bai sofistikazioari 
dagokienez. Gaur egun, espezializatzeko eta 
efizientzia hobetzeko estrategia batean mur-
gilduta dago sistema, 2014aren amaieran 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 2020 
Plana (Euskadi ZTBP 2020) onartu zenetik. 
Ikerketa- eta berrikuntza-politika berri horren 
helburua espezializazio adimenduna da, eta 
horretarako ari gara bultzatzen ongizatea eta 
enplegua areago hobetuko dituzten eta gizar-
tearen hazkunde ekonomiko jasangarria 
areagotuko duten ikerketa, garapena eta be-
rrikuntza.

Euskadi ZTBP 2020 diseinatzeko, RIS3 gisa 
(Research and Innovation Strategies for 

Smart Specialisation - Ikerketaren eta Berri-
kuntzaren Espezializazio Adimendunaren Es-
trategiak) definitutako Europako jarraibideak 
izan dira kontuan. Estrategia horren helburua 
da Europako lehiakortasuna eta ekonomiaren 
epe luzeko hazkundea ahalik eta handienak 
izatea, eta, hala, proposatzen du herrialde eta 
eskualde bakoitzeko ezaugarri eta aktiboak 
identifikatzea, haietako bakoitzak oro har di-
tuen abantaila lehiakorrak nabarmentzea eta 
haietan ikerketa- eta berrikuntza-baliabideak 
zehaztea.

Euskadi ZTBP 2020 planak hiru lehentasun 
estrategiko identifikatu ditu (fabrikazio aurre-
ratua, energia eta biozientziak eta osasuna), 
eta lau aukera-eremu (elikagaigintza, hiri- 
habitata, ekosistemak eta sormen- eta kultu-

Ezin dugu  
etorkizuna ikusi, 
baina sortu  
egin dezakegu.
Berrikuntzari esker.



ra-industriak). ZTBESko eragileekin azterketa- 
eta egiaztatze-lan sakon bat egin ondoren 
zehaztu ziren haiek, enpresa-gaitasunak, gai-
tasun zientifiko-teknologikoak eta merkatu- 
aukerak kontuan hartuta, eta haiek dira, be-
raz, Euskadin espezializazio adimenduneko 
estrategia garatzeko hautatu diren arlo edo 
sektoreak.

Xede horrekin arlo horietako bakoitzean sor-
tu diren gidaritza-taldeak dira exekuzioaren 
eta estrategiaren benetako eragileak. Talde 
horietan, administrazioak, enpresek, kluste-
rrek eta eragile zientifiko eta teknologikoek 
hartzen dute parte. ZTBParen estrategian ja-
rritako helburuak koordinatzea eta bultzatzea 
da talde horien eginkizun nagusia, orobat 
ikerketako eta berrikuntzako baliabideak 
lehentasunezko zer eremu eta teknologiatan 
kontzentratu beharra dagoen identifikatzea 
arlo guztietan. 

RIS3 estrategiako alor bakoitzean garrantzi-
tsuenak edo kritikoenak direla jo diren ekime-
nak hautatzeko, lehenesteko eta martxan jar-
tzeko gidaritza-taldeek egindako lanetik, 50 
proiektu eta ekimen esanguratsuenak identifi-
katu ziren, 2015ean, bikaintasun zientifiko-
teknologikoa, garrantzi ekonomikoa, eragin 
soziala eta beste zenbait irizpide aintzat hartu-
ta; bestalde, Euskal Sistema Zientifikoko per-
tsona garrantzitsuen zerrenda egin zen. 

Gidaritza-talde horiek etengabe dihardute la-
nean, eta ZTBP 2020aren helburuak lortzeko 
eragile edo estrategiko izan daitezkeen eki-
men berriak identifikatzen jarraitzen dute. 
Hala, proiektu edo ekimen garrantzitsuenen 
beste hautaketa bat egin da oraintsu: proiek-
tu enblematikotzat hartu dira beren ibilbidean 
proiektuaren izaera estrategikoa frogatzen 
duten emaitzak lortu dituztenak; ekimen es-
trategikotzat hartu dira, berriz, duela gutxi 
martxan jarri direnak baina ZTBP 2020an in-
dar handia izango dutela jotzen direnak. 

Hurrengo orrietan, Euskadiko etorkizunaren 
giltza berrikuntza dela agerian uzten duten 
sei proiektu enblematiko eta lau ekimen es-
trategiko aurkezten ditugu.

Euskadi ZTBP 2020k hiru 
lehentasun estrategiko 
ezarri ditu: Fabrikazio 
aurreratua, Energia eta 
Biozientziak eta osasuna.
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Enpresa-gaitasunak

Elektrizitatea
Petrolioa
Gasa
E. berriztagarriak

Biozientziak
Osasuna

Merkatua

Fabrikazio 
aurreratua
Automobilgintza

Aeronautika
Makina- 
erreminta

Ekipo-ondasunak
Eraldaketa metalikoa

Ontzigintza  
eta trengintza

Aukera-eremuak
Elikagaigintza

Ekosistemak

Hiri-habitata

Sormen- eta kultura-industriak

Energia

Sarrera

Euskadi, Europako 
berrikuntza-gunea
11.000 milioiko inbertsioa

3 lehentasun estrategiko: 
•	 Fabrikazio aurreratua 
•	 Biozientziak eta osasuna
•	 Energia 

Aukeraz betetako 4 arlo: 
•	 Elikadura
•	 Ekosistemak
•	 Hiri-habitata
•	 Sormen-industriak

Euskadi ZTBP 2020



IntroducciónAttosegundoaren fisika

Milioika kalkulu,  
segundo baten trilioiren batean  

zer gertatzen den azaltzeko

Denbora-eskalak asko alda daitezke neurtzen 
denaren arabera. Esate baterako, unibertsoa-
ren adina milaka milioi urtetan neurtzen da; 
historia, mende eta hamarkadatan; pertsonen 
adina, urtetan; ilargiaren zikloa, egunetan;  
100 metro lauko lasterketak, segundotan; air-
baga milisegundotan aktibatzen da, eta elek-
troien higidura attosegundotan neurtzen.

Attosegundoa segundo baten trilioiren bat da 
(10–18 s); konparazio baterako, attosegundo 
bat nola segundo batentzat, segundo bat hala 
unibertsoaren adinarentzat (14.000 milioi 
urte). Elektroien denbora-eskala naturala da, 
eta ezin helduzkoa izan da duela oso gutxi 
arte. Nolanahi ere, laserren fisikan izan diren 
aurrerapen sofistikatuei esker neurtu ahal 
izan da, adibidez, zenbat denbora (attosegun-
dotan) behar duten elektroiek solido batetik 
irteteko argi-maiztasun jakin batekin kitzika-
tu ondoren (fotoemisioa). Attosegundoaren 
fisika izeneko proiektuaren azken xedea da 
“halako denbora-eskala txikian gertatzen di-
ren prozesu elektronikoak hobeto ulertzea, 

Attosegundoaren fisika izeneko 
ikerketa-proiektuan, dimentsio oso 
txikiko gainazaletan elektroiek zer 
portaera duten aztertzen dute, elek-
troien berezko denbora-eskalan,  
attosegundoaren eskalan. Bikainta-
suneko ikerketa-proiektu honen buru 
Donostia International Physics Center 
(DIPC) da, eta Materialen Fisika Zen-
troko (CFM) ikertzaileek hartzen dute 
parte.

“Attosegundoaren 
eskalak elektronikako 
garapen berriak 
ekarriko dizkigu, bai 
nanoelektronikan 
bai espintronikan. 
Dagoeneko, 
aurrerapen handiak 
ekarri ditu bai 
fotonikan, bai optikan 
eta laserretan”



eta, horretarako, bestelako jakintza-arlo 
zientifikoetan bezalaxe, funtsezkoa da jar-
duera teorikoaren eta esperimentalaren arte-
ko hartu-emana”, azaldu du Ricardo Díez 
Muiño DIPCko zuzendariak.

Donostia International Physics Center (DIPC) 
da bi noranzkoko hartu-eman zientifiko ho-
rren atal teorikoaren buru, Materialen Fisika 
Zentroko zientzialariekin lankidetzan (CFM, 
UPV/EHU eta CSICeko zentro mistoa). Euskal 
ikerketa-taldeko fisikariek mekanika kuanti-
koan oinarritutako zenbakizko simulazioak 
egiten dituzte, kanpo-kolaboratzaileek (bes-
teak beste, Alemaniako Bielefeldeko Uniber-
tsitatekoak) esperimentalki frogatutako fe-
nomeno fisikoei azalpenak bilatzeko edo, 
alderantziz, egiaztapen esperimentala behar-
ko duten iragarpen teorikoak egiteko.

“Oso kalkulu konplexuak izaten dira —dio 
Díez Muiñok—; gure superkonputazio- 
zentroan edo errendimendu handiko konpu-
tazio-zentroan egiten ditugu, eta denbora  
luzea behar izaten da haiek exekutatzeko. 
Egunak edota asteak pasatu daitezke emai-
tzak lortu ahal izateko”. Kalkulu bat prestatu 
eta superkonputagailuan exekutatzeko ba-
karrik, hainbat arlotako adituen kolaborazioa 
eta ekarpenak behar dira, kalkuluak egin,  
desegin, zuzendu eta osatzen baitituzte lor-
tutako emaitzen eta errealitate esperimen-
talaren arabera. “Simulazioa egindakoan, 
neurketa esperimentalekin konparatzen dira 
zenbakizko kalkuluen emaitzak, eta, hala, on-
dorioztatzen dugu ea dagokion prozesuaren 
deskribapen teorikoa zuzena den edo ez”, 
adierazi du.

DIPCko ikertzaileak luzaro aritu dira metodo-
logia eta tresna teorikoak garatzen saiatzen, 

hainbat fenomeno —hala nola fotoemisio- 
efektua bera, materialek argiaren eraginpean 
nola erantzuten duten eta horren ondorioz 
elektroiak solidoan barrena nola hedatzen  
diren— zenbakiz nola deskriba daitezkeen 
ikusteko. Proiektu honek funtsezko ekarpena 
egiten dio oinarrizko ezagutzari; izan ere, 
“beharrezkoa da aurrera egitea, une honetan 
susmatu ere ezin ditugun garapen teknologi-
koak lortu ahal izateko aurrerago. Ezagutza-
ren mugan eta munduko talderik onenekin ari 
gara ikertzen; materia kondentsatuaren fisi-
karen eta nanozientziaren abangoardian 
dihardugu”, adierazi du Pedro Miguel Etxenike 
DIPCko presidente eta proiektuburuak. Horren 
erakusgarri dira DIPCk izen handiko aldizkari 
zientifikoetan, nola Naturen hala Sciencen,  
argitaratu dituen artikulu guztiak; izan ere, 
mundu mailako ikerketa garrantzitsuenak eta 
ondorio garrantzitsuenak izango dituztenak 
baino ez dituzte argitaratzen aldizkari horietan.

“Oraindik ez dakigu oso ondo zer aplikazio 
praktiko eta teknologiko izango dituen atto-
segundoaren eskalako halako aurkikuntzek 
—dio Etxenikek—, baina oso litekeena da 
elektronikako paradigma berriak garatzeko 
aukerak zabaltzea, bai nanoelektronikan bai 
espintronikan. Gaur egun, dagoeneko, aurre-
rapen handiak ekarri ditu bai fotonikan, bai 
optikan eta laserretan”. Halako eskala txikie-
tan gertatzen diren fenomenoak aztertzeko 
eta zenbait gailutako elektroien garraioa  
attosegundotako zehaztasunarekin kontro-
latzeko gaitasunaren araberakoak izango dira 
arlo horretako aurrerapen teknologikoak.

Pedro Miguel Etxenike
DIPCko presidentea.

Ricardo Díez Muiño
DIPCko zuzendaria.

Attosegundoaren fisika
Zer Errealitatea segundo baten trilioiren batean

Non DIPC eta CFM (UPV/EHU–CSIC), Alemaniako 
ikerketa-zentroekin lankidetzan

Noiz 2015-2020

Nola Mekanika kuantikoan oinarritutako zenbakizko  
simulazioak

Nork DIPC eta CFMko ikertzaileak, Pedro Miguel Etxenikeren 
zuzendaritzapean

Norentzat Nanozientzia eta elektronikarekin lotutako sektoreak

“Beharrezkoa da aurrera 
egitea, une honetan 
susmatu ere ezin ditugun 
garapen teknologikoak 
lortu ahal izateko 
aurrerago”

Bikaintasun-ikerketako 
proiektu enblematikoa



Introducción

Sendatzeko ezagutza lortzea, 
etengabeko erronka

Garuneko zelularik ezezagunenak, glia-zelulak, 
ikertzen dituzte Achucarro zentroan. Hain zu-
zen ere, hori dute bereizgarri garunaren iker-
ketan aritzen diren gainerako zentroekiko, glia 
esklusiboki ikertzen duen zentro bakarra bai-
ta. Glia ezagutzeak zer garrantzi duen azaldu 
du Carlos Matute Almau Achucarro zentroko 
zuzendari zientifikoak: “Garuneko zelula eza-
gun eta ikertuenak neuronak dira, baina garu-
neko zelulen % 10 baino ez dute osatzen. Gai-
nerakoak glia-zelulak dira, eta hainbat 
motatakoak daude. Jakina da glia-zelulak fun-
tsezkoak direla garunaren oinarrizko fun-
tzioetarako”.

Horrenbestez, garun osasuntsuetako nahiz 
garun gaixoetako glia ikertzen dute. “Zehaz-
kiago azaltzeko, esate baterako, helduen 
neurogenesia, edo neurona berrien sorrera, 
aztertzen dugu garun osasuntsuan, glia- 
zelula mota batetik abiatzen baita. Bestalde, 
jakin nahi dugu zer eragin duten glia-zelulek 
memorian, edo zer eragin duten kannabinoi-
deek garun normalak prozesatzen dituen sei-
naleetan”, zehaztu du Matutek. 

Achucarro neurozientziako euskal 
ikerketa-zentroak Nicolás Achúcarro-
ren oroimenez hartu du bere izena, 
garunaren ikerketan aitzindari izan 
zen bilbotar zientzialariaren oroime-
nez. Gizarte ekonomikoki eta sozialki 
jasangarri bat garatzen laguntzea da 
zentroaren oinarrizko helburu estra-
tegikoa. Horretarako, garun osasun-
tsu eta gaixoetako gliaren biologia 
aztertzen jarduten dute. Ikerketa- 
ikuspegi horri esker, eragile aktibo 
dira nazioartean garunaren inguruan 
sortutako giza ezagutzaren hedapen 
eta komunikazioan. Ezagutza hori 
gure gizartearen bizi-kalitatea hobe-
tzeko medikamentu bihurtzea da zen-
troaren azken helburua.

Glia-zelulak 

“Saiakuntza 
klinikoetan emaitza 
onak lortuko 
bagenitu, esklerosi 
anizkoitzerako 
tratamendu bihurtu 
ahal izango litzateke”



Bigarren ikerketa-lerroak garun zaharkitua 
ukitzen du: zer gertatzen den neurogenesia-
rekin garun zaharretan, zergatik gainbehera-
tzen den memoria, etab.

Azkenik, hirugarren ikerketa-lerroan azter-
tzen dute zer eragin duten glia-zelulek  
neuroendekapenezko gaitzetan (hala nola 
alzheimerra edo parkinsona), gaixotasun  
autoimmuneetan (adibidez, esklerosi anizkoi-
tza), garun-hodietako istripuetan (iktusa) eta 
epilepsian, besteak beste. “Eragin hori bi mo-
dutara ikertzen dugu. Batetik, modu prima-
rioan, alegia, ikusten dugu glia-zelulen oke-
rreko funtzionamenduak nola eragiten duen 
gaixotasunaren garapenean; eta, bestetik, 
modu sekundarioan, ikusten dugu nola eragi-
ten dien gaixotasunak glia-zelulei”.

Ezagutza sortzeaz gainera, Achucarro zen-
troaren ikerketek bestelako onurak ere ekar-
tzen dizkio euskal gizarteari. Besteak beste, 
baliabideak, talentu zientifikoa eta negozioak 
erakartzen ditu Euskal Autonomia Erkidego-
ra. Halaber, espezializazio-maila handiko 
ikertzaileak trebatzen laguntzen dute, bai eta 
sektore akademikoa nazioartean ikusarazten 
eta garatzen ere. Nabarmentzekoak dira eus-
kal enpresei eta estatukoei egiten zaien eza-
gutzaren transferentzia, eta osasun-siste-
maren hobekuntzan eta euskal herritarren 
bizi-kalitatean duen eragina.

Zentroak bost urte daramatza martxan, eta 
asko aurreratu dute alderdi batzuetan. Lor-
pen garrantzitsuena zein den azaldu du Ma-
tutek: “Giltza molekular bat aurkitu dugu, zei-
naren bidez glia-zelula mota bat, mikroglia 
izenekoa, manipula baitaiteke esklerosi aniz-

koitzean gertatzen diren lesioak osatzeko”. 
Ikerketa fase aurreratu batean dago; pazien-
teekin saiakuntza klinikoak egiten hasteko 
aukera aztertzen ari dira dagoeneko. “Hori 
egin ahal izango bagenu, eta saiakuntza klini-
koetan emaitza onak lortuko bagenitu, eskle-
rosi anizkoitzerako tratamendu bihurtu ahal 
izango litzateke, 10 bat urteko epean, edo, 
batek daki, agian epe laburragoan”.

Hori da zentroko lorpen nagusietako bat, 
baina Matutek beste aurkikuntza batzuk ere 
aipatzen ditu; esate baterako, glia-zelulek 
alzheimerraren garapenean modu prima-
rioan eragiten dutela, bai eta epilepsia gaitz 
kroniko gisa inkubatzen den aldian neurona-
zirkuituetan gertatzen diren alterazioetan 
ere.

Lan hori guztia alor askotako beste zentro 
batzuekin lankidetzan egiten dute. Alor aka-
demikoari dagokionez, Euskal Herriko Uni-
bertsitatekoa da Achucarro, eta zenbait eus-
kal erakunderekin jarduten du lankidetzan, 
hala nola BCAM eta Biofisika Unitatearekin, 
orobat Espainiako eta atzerriko unibertsita-
teekin. Industria-sektorean, ikerketa koope-
ratiboko zentroekin (besteak beste, Biogune, 
Biomagune eta Nanogune) eta enpresa far-
mazeutiko handiekin (Merck, Novartis...) ari-
tzen dira elkarlanean. Osasunaren arloan, 
berriz, hauekin: Bioef, BioCruces, Gurutzeta-
ko ospitalea, Santiago ospitalea eta Biodo-
nostia, Carlos III.a institutua... Beraz, elkarre-
kintza-maila handia da oso; izan ere, eta 
Matutek dioenez, “horixe da zientzia egiteko 
modu bakarra”.

Carlos Matute Almau
Achucarro zentroko 
zuzendari zientifikoa.

Glia-zelulak
Zer Garun osasuntsuaren eta gaixoaren ikerketa

Non Achucarro Basque Center for Neuroscience.  
25-30 erakunderen esku-hartzea

Noiz Garuna ezagutu arte: sine die

Nola Animalien eta gizakien zelulak ikertuz

Nork 80 gradudun eta doktore

Norentzat Sektore akademikoa, industriala/biomedikoa, osasuna, 
neurozientziak, neurologia eta paziente-elkarteak

“Giltza molekular bat 
aurkitu dugu, zeinaren 
bidez glia-zelula mota 
bat manipula baitaiteke 
esklerosi anizkoitzean 
gertatzen diren lesioak 
osatzeko”

Bikaintasun-ikerketako  
proiektu enblematikoa



Introducción

4.0 industriaren trena 
hartzeko txartela, 

leihatila bakarrean

Basque Digital Innovation Hub hasi 
besterik ez da egin, eta aurreikuspen 
guztiak gainditu ditu dagoeneko. Eragi-
le guztien interesa piztu du fabrikazio- 
enpresek toki bakar batera joan ahal 
izatea beren behar teknologikoak 
azaltzera eta, erantzun gisa, lurral-
de osoan edota Europan garatutako 
teknologia eta ezagutzen katalogoa 
eskuratu ahal izatea.

Big data, datuen tratamendu adimenduna, 
konektibitatea, zibersegurtasuna, material 
berriak, fabrikazio malguko baliabideak, fabri-
kazio aditiboa, robotika, automatizazioa... 
“Erronka asko eta asko gainditu behar dituz-
te fabrikazioko enpresek 4.0 industriaren eta 
fabrikazio aurreratuaren betekizunak bete-
tzeko, eta zailtasunak areagotu egiten dira, 
zenbat eta enpresak txikiagoak izan”, adiera-
zi du Begoña Sanchez Digital Innovation Hub 
proiektuaren Tecnaliako arduradunak. Hori 
are garrantzitsuagoa da kontuan hartzen 
bada euskal industria-sarearen zatirik han-
diena enpresa txiki eta ertainek (ETEek) osa-
tzen dutela.

Basque Digital Innovation Hub

“4.0 industriaren 
eta fabrikazio 
aurreratuaren 
betekizunak 
betetzeko zailtasunak 
areagotu egiten dira 
zenbat eta enpresak 
txikiagoak izan”



Bestalde, Zientzia eta Teknologiaren Euskal 
Sareko erakunde publiko eta pribatuek fabri-
kazio aurreratuaren esparruan egiten duten 
I+Gko inbertsioaren emaitzak prototipo- 
mailan geratzen dira askotan. “Inbertsioek ez 
dituzte barnean hartzen industriarako eska-
latzeak edo enpresetarako transferentzia 
teknologikoa”, erantsi du Karmele Florenti-
nok, Tecnaliako proiektu-kudeatzaile eta 
proiektuko kideak. Eta asko dira ETEen esku 
jar daitezkeen aktiboak, haien gaitasunak ho-
betzeko eta lehiakorrago bihurtzeko: ekipa-
mendu fisikoak, logikoak, gaitasunak, ezagu-
tza eta abar.

Hutsune hori betetzera dator Basque Digital 
Innovation Hub proiektua: sareko aktibo guz-
tiak bildu eta ETEei ezagutzera emango diz-
kie, 4.0 industriaranzko bidean aurrera egite-
ko zer baliabide erabil dezaketen ikus dezaten. 
“Leihatila bakarrera jo behar izateko moduan 
diseinatu nahi izan dugu proiektua; hala, 
leihatila horretan, enpresen eskaerak eta era-
bilgarri dagoen eskaintza konektatuko dira, 
eta enpresa bakoitzaren arazo jakin baterako 
irtenbiderik onena bilatuko da katalogo horre-
tan”, azaldu du Florentinok. Hala, enpresek 
aukera izango dute fabrikazio aurreratuko 
zenbait arlotan garatutako azpiegiturak, la-
borategiak, ekipamenduak, softwarea eta 
gaitasun eta ezagutza zientifiko-teknologiko 
espezializatuak testatzeko, probatzeko eta 
haiekin saiakuntzak egiteko. 

Europan sortzen ari diren Digital Innovation 
Hub-en sareko hub-etako bat da Euskadikoa. 
“Helburua da Europako beste batzuekin lo-
tzea gure hub-a, gaitasunak osatu ahal izate-
ko. Azken erabiltzaileak eskaintza integral bat 

aurkituko du, tentakulu asko dituen katalogo 
bat”. Sare hori oso ugaria izango dela aurrei-
kusi da; izan ere, sarearekiko interesa neur-
tzeko martxan jarri diren arakatze-ekimen 
guztietan “erantzun bikaina adierazi dute 
ekosistemako eragile guztiek: estatu kideek, 
eskualdeek, enpresek, zentroek, garapen- 
agentziek eta abar. Europar Batzordeak, zei-
na ekimenaren aldekoa baita, ehun hub aurki-
tzeko helburua ezarria zuen, eta lehenengo 
azterketa batean, bostehundik gora aurkitu 
ditugu”, zehaztu du Sánchezek.

Hub horien abiapuntua askotarikoa da, eta 
Digital Innovation Hub bakoitzak bere aktibo-
sarea antolatu behar izango du. Euskadik 
“posizio pribilegiatua du” alderdi horretan, 
herrialdeko industriak tradizio luzea baitu eta 
zientzia eta teknologiako eragileen arteko 
konexioa lehendik baitago. “Dagoeneko osa-
tua dugu eskain ditzakegun zerbitzuen kata-
logoa, eta, klusterrek enpresen ordezkari 
gisa eman diguten laguntzari esker, lehenta-
suna eman diegu hasiera batean erantzun 
beharreko ildo teknologikoei”, azaldu dute 
ikertzaileek. Zenbait gauza daude definitzeko 
oraindik: “eskaerak eskaintzarekin asetzen 
hasteko antolamendua, enpresek zerbitzuak 
kontratatzeko prozesua, betiere kontuan 
hartuta ekimen honi, martxan jarritakoan, lu-
zaroan eutsi beharko litzaiokeela, eta, horre-
tarako, ekonomikoki burujabe izan dadin lor-
tu behar dugula”.

Basque Digital Innovation Hub
Zer Fabrikazioko ETEen esku dagoen aktibo-sare bat, 4.0 

industriaranzko bidean aurrera egin dezaten laguntzeko
Non Fabrikazio aurreratuko aktiboak dituzten I+Gko 

erakunde guztiak

Noiz 2018tik aurrera

Nola Eskaeraren eta eskaintzaren arteko koordinazioez eta 
konexioez arduratuko den leihatila bakarra

Nork I+Gko zentroak, lanbide-heziketako zentroak eta euskal 
unibertsitateak dira sarearen jabekide

Norentzat Fabrikazio aurreratua

“Enpresa bakoitzaren 
arazoetarako irtenbiderik 
onena bilatuko da 
ZTESaren katalogoan, 
leihatila bakarraren bidez”

Fabrikazio aurreratuko  
ekimen estrategikoa

Karmele Florentino
Basque Digital Innovation Hub 
ekimenaren proiektu- 
kudeatzailea Tecnalian.

Begoña Sánchez
Digital Innovation Hub 
ekimenaren arduraduna 
Tecnalian eta Europar 
Batasuneko DIHen 
katalogoaren arduraduna. 



Introducción

Inguruneaz eta produkzio-emaitzez 
jabetzen diren makinak:  

industria adimendunerantz

Demagun makina-erreminta guztiak konek-
tatuta dauzkan enpresa bat, zeinetan ekoiz-
pen-prozesuko makina bakoitzak bere ingu-
ruan gertatzen denaren arabera jarduten 
baitu, haien artean askotariko informazioa 
partekatzen dutelako. Demagun makina ho-
riek sentsore asko dituztela integratuta, eta 
beren funtzionamenduari buruzko datuak 
ematen dituztela, produktuari zein prozesua-
ri berari buruzko datuak (presioak, tenperatu-
rak, kontsumoak, eragingailuen parametroak 
eta operazio-denborak, ekoitzitako piezen 
trazabilitateari buruzko datuak, eta abar). 
Datu horiei guztiei esker jakin ahal izango da 
ea makinak behar bezala funtzionatzen duen 
edo ez; halaber, datuok aukera emango dute 
gerta litezkeen hutsegiteei aurre hartzeko, 
makinen mantentze-lanak optimizatzeko eta 
kontsumoak murrizteko, halako eran non 
asko hobetuko baita prozesuaren planifika-
zioa bera eta aukera izango baita makina- 
erremintaren beraren diseinua hobetzeko. 
Demagun, gainera, toki desberdinetan koka-

Zenbait alorretako bederatzi euskal 
enpresa lankidetzan aritu dira Think-
ing Factory proiektuan, ekoizpen- 
sistema ziberfisikoak ikertzen, gara-
tzen eta ezartzen, helburu honekin: 
makinetako datuak prozesatzeko eta 
partekatzeko gai diren eta datuok 
efizientziaren kontrola eta ekoizpe-
naren kalitatea hobetzeko informa-
zio erabilgarri bihurtzeko gai diren 
ekoizpen-fabrikak lortzen laguntzea. 
Euskadiko industria-sarea laugarren 
industria-iraultzaren olatura igo da 
proiektu honekin; izan ere, proiektuak 
frogatu du beren funtzionamendua in-
terpretatzen duten eta ekoizpenaren 
ezaugarri edo egoeren arabera egoki-
tzen duten sistema adimendun bilaka 
daitezkeela makinak.

Thinking Factory

Datuek aukera 
emango dute gerta 
litezkeen hutsegiteei 
aurre hartzeko, 
mantentze-lanak 
optimizatzeko 
eta kontsumoak 
murrizteko. 



tutako ekoizpen-instalazioetako bi prozesu 
berdinen adierazleak konparatzeko aukera 
izango dela. Eta demagun, azkenik, hori guz-
tia zibersegurtasuna bermatuz egiten dela.

Industria adimenduna da hori, etorkizuneko 
fabrika, laugarren industria-iraultzaren edo 
4.0 industriaren azken helburua. Thinking 
Factory proiektuaren esparruan euskal en-
presa batzuek sortutako partzuergoak iker-
keta- eta garapen-lan sakon bat egin du  
askotariko jakintza-alorretan, norabide ho-
rretan, mundu mailan fabrikazio aurreratuan 
berritzeko helburuarekin. Etxe-Tar gidari duen 
partzuergoak —Atos, CTI Soft, Gaindu, 
Ibermática, Microdeco, Pierburg, SoC-e eta 
STT systems enpresez osatuak— ekoizpen-
sistema ziberfisikoak (edo CPPSak) ikertu eta 
garatu ditu, industriaren digitalizaziorako gil-
tzarri gisa, eta Euskadiko industria-enpresen 
zenbait erabilera-kasuri aplikatu zaizkie.

Sistema ziberfisiko bat “prozesu industrialen 
eta informazio-teknologien arteko elkargu-
nea da; eta, besteak beste, aukera ematen du 
osagai, makina eta ekoizpen-instalazio mai-
lan sortutako datuak oso denbora laburrean 
sinkronizatzeko, aurreprozesatzeko eta pro-
zesatzeko. Hori guztia produktuak eta ekoiz-
pen-prozesuak hobetzeko informazioa lor-
tzeko xedearekin”, azaldu du Iker Ortiz de 
Urbina Etxe-Tar taldeko I+Gko proiektu-ardu-
radunak. Sistema makinetan ezartzen da, in-
formazioa nola atzitu behar den, nola proze-
satzen den eta nola bistaratu behar den 
definitzen da, aplikazio jakin batean erabiltze-
ko berariaz garatutako software programa 
batzuen bidez. 

Partzuergoko enpresak proiektuarekin lotu-
tako arlo desberdinetan daude espezializatu-

ta, hala nola ekipo-ondasunen ekoizpenean,  
industria-ekoizpenean, zibersegurtasunean, 
informazio-sistemetan, ekoizpena kudeatze-
ko eta planifikatzeko sistemetan, informazio- 
ustiapenean, informazioaren birtualizazioan 
eta bistaratzean, eta sistema ziberfisikoen 
fabrikazioan eta garapenean. Bakoitzak bere 
ekarpenak egin dizkio ikerketari, bere espe-
rientziaren arabera, askotarikoak izan baitira 
proiektu honetan landu diren ikerketa-arloak. 
“Hainbat jatorritako sentsoreetako datuak 
bateratu behar dira —azaldu du Ortiz de Ur-
binak—; erabaki behar da zer datu fusionatu 
behar diren lortu nahi dugun informazioa  
lortzeko; informazio hori azkar eta erraz kon-
tsumitzeko moduan bistaratu behar da; eta, 
bestalde, informazio hori guztia modu ziber-
seguruan erabiltzeko teknologiak garatu 
behar dira”.

Proiektu honetan, “ikertutako arloen oinarriz-
ko prototipoak, kontzeptuak eta plataformak” 
garatu dira, adierazi du Etxe-Tar enpresako 
arduradunak, baina “ekoizpen-prozesu bakoi-
tzaren ezaugarrien arabera egokitu behar 
dira, alegia, dagokion industria-prozesua az-
tertu behar da —haren berezitasun eta eska-
kizunak—, eta erabiltzaile bakoitzaren beha-
rretara egokitu behar dira irtenbide horiek”. 
“4.0 industriak gaur egun duen indarra lortu 
baino lehenago jarri zen martxan Thinking 
Factory. Proiektu aitzindaria da, eta, lortuta-
ko emaitzekin, frogatuta geratu da zenbate-
rainoko eragina izan dezakeen digitalizazioa-
ren aroak Euskadiko ekonomia-sarean”, 
ondorioztatu du Ortiz de Urbinak.

Iker Ortiz de Urbina
Etxe-Tar taldeko I+Gko 
proiektu-arduraduna.

Thinking Factory
Zer Etorkizuneko fabrikaren diseinua

Non Etxe-Tar, Atos, CTI soft, Gaindu, Ibermática, Microdeco, 
Pierburg, STT systems eta SoC-e

Noiz 2014-2016

Nola Industriaren digitalizazioarekin lotutako alorretan 
espezialista diren enpresen arteko lankidetza

Nork Partzuergoko 9 erakundeetako 90 ikertzaile

Norentzat Industria-ekoizpeneko enpresak eta ekipo-ondasunen 
ekoizleak

“Frogatuta geratu 
da zenbaterainoko 
eragina izan dezakeen 
digitalizazioaren 
aroak Euskadiko 
ekonomia-sarean”

Thinking Factory Fabrikazio aurreratuko  
proiektu enblematikoa



Introducción

Laborategi flotagarri bat euskal 
uretan, saiakuntza industrialak 
egiteko muturreko kondizioetan

Indar handiko sektorea da Euskadiko offshore 
energia-sektorea edo itsasoko energia- 
sektorea, bai energia eolikoari eta Oil&Gas 
energiari dagokienez, bai olatuen energiaren 
arloari dagokionez, zeinak, berriagoa izanik 
ere, ibilbide luzea baitu. Itsasoko ingurune zai-
letarako produktu, osagai edo material berriak 
garatzen dituzten sektoreko enpresa-talde 
batek “konpromiso handia hartu du behar ko-
mun bati irtenbidea aurkitzeko: esperimentuak 
in situ egitea itsasoko plataforma edo labora-
tegi batean, produktuak eta zerbitzuak gara-
tzen diren bitartean”, azaldu du Arkaitz Etxe-
zarreta Erreka Fastening Solutions-eko I+Gko 
arduradunak. Erreka Fastening Solutions-ek 
gidatzen du Harsh partzuergoa, hamaika en-
presak, Euskadiko Energia Klusterrak eta Eus-
kal Itsas Foroak osatua, Tecnaliaren laguntza-
rekin (laborategiaren diseinua gidatzen du).

Partzuergoa osatzen duten hamaika enpresak 
(Vicinay Cadenas, Vicinay Sestao, Tubacex, 
Glual, Hine, Sasyma, Blug, Erreka, Ditrel, NEM 

Ingurune zailetan, adibidez itsasoan, 
jarduteko produktu, osagai eta mate-
rial berriak garatzen dituzten euskal 
enpresen talde bat lankidetzan ari da 
laborategi flotagarri baten diseinuan, 
energia eolikoko, petrolio eta gaseko 
eta olatu-energia baliatzeko insta-
lazioetarako produktuen portaera-
ren saiakuntzak egin ahal izateko. 
HarshLab laborategiari buruz ari gara: 
mundu mailako azpiegitura aurreratu, 
erabilera anitzeko eta berdingabea da, 
Bizkaiko kostaldetik 1.700 m-ra ko-
katua. Bereizgarritasun teknologikoa 
emango die nazioartean sektoreko 
euskal enpresei, itsasoko ingurune 
erreal batean probatuko baitituzte 
beren produktuak.

HarshLab

“Merkatu berrietan 
sartzeko, gaitasun 
hobeak lortzeko, 
lehiakortasuna 
asko hobetzeko eta 
gero eta ingurune 
zailagoetan 
jarduteko beharrari 
erantzuten dio 
proiektu honek”



Solutions eta Navacel) alor askotakoak dira, 
baina arazo berbera dute: “itsasoko ingurune 
zailetan sortzen diren korrosioa eta beste zen-
bait erronka”, adierazi du Marcos Suárez Ener-
gia Klusterreko kideak. Hala, partzuergoko  
enpresek HarshLab plataforman beren saia-
kuntzak eta baliozkotzeak egin ahal izateko di-
tuzten behar eta espezifikotasunak adierazi 
dituzte, eta Tecnaliak “jaso, aztertu eta labora-
tegiaren diseinuan taxutu ditu”, azaldu du Tec-
naliaren ordezkari José Luis Villatek. Gainera, 
“oso produktu espezifikotan espezializatutako 
enpresak garenez, sinergiak sortu dira berez, 
denek ikas baitezakegu besteek egiten dute-
netik —erantsi du Onintze Matías Vicinay Ma-
rine Innovación-eko arduradunak—. Oso ga-
rrantzitsua da ezagutza hori guztia elkartzea 
eta aprobetxatu ahal izatea”.

Plataforma, behin betiko, 2019ko udaberrian 
instalatzea aurreikusi dute. “BiMEP-en egon-
go da (Biscay Marine Energy Platform). Ar-
mintza parean dagoen itsas zabaleko espa-
rrua da, Energiaren Euskal Erakundearen 
mendekoa”, azaldu du Villatek. “Ur gaineko la-
borategi bat da, munduan berdingabea; izan 
ere, antzeko beste plataforma batzuekin al-
deratuta, HarshLab ez da kostaldean egongo, 
dike batean edo portuan sartuta, baizik eta 
itsasoan instalatuko da”, erantsi du Suárezek.

HarshLab erabilera anitzekoa izan dadin di-
seinatu denez, aukera emango du offshore in-
gurune erreal batean materialak, osagaiak 
eta sistema independenteak zenbait zonatan 
ebaluatzeko: zona atmosferikoetan, zipriztin-
zonetan, zona konfinatuetan eta itsas hon-
doan. Halaber, korrosiotik, inkrustazioetatik 
eta neketik babesteko soluzioak probatu ahal 
izango dira. Eta askotariko hodiak, manipulazio- 
sistemak eta ainguratze-sistemak aztertze-
ko aukera emango du. Azkenik, aurreikusia 
dago langileak offshore-lanetan trebatzeko 
balio izatea plataformak.

Errekako arduradunaren iritziz, “merkatu be-
rrietan sartzeko behar industrial bati eran-
tzuten dio proiektu honek, eta helburu hauek 
izango ditu ardatz: gaitasun hobeak lortzea, 
lehiakortasuna asko hobetzea, bezeroei gaur 
egun oraindik existitzen ez diren irtenbide eta 
zerbitzuak ematea, eta langileak gero eta in-
gurune zailagoetan jarduteko trebatzea”. 
Bere aldetik, proiektu honi esker zer lortuko 
duten adierazi du Vicinayko arduradun Matía-
sek: “Produktuen bizitza erabilgarria luzatuko 
dugu, haien segurtasuna maximizatuko, eta 
aplikazio bakoitzerako soluzioa aurkituko. 
Gainera, degradazio-sistemak hobetu ahal 
izango ditugu, degradazioa minimizatu edo 
saihesteko, eta haren funtzionamendua en-
presatik bertatik kontrolatu ahal izango dugu, 
zer gertatzen ari den ikusiz”. 

HarshLab laborategia ez da proiektuarekin 
batera amaitzen. Enpresa askok izango dute 
aukera instalazio hauek erabiltzeko, eta 
proiektuan egin den inbertsioak kontuan izan 
du etorkizuneko erabilera hori. “Tecnaliak har-
tu du bere gain inbertsioa, Eusko Jaurlaritza-
ren diru-laguntza partzial batekin, etorkizu-
nean laborategia ustiatzeko asmotan”, azaldu 
du Villatek. Suárezek adierazi du, gainera, 
HarshLab azpiegiturak negozioa, I+G eta in-
bertsioak erakartzeko balioko duela.  Izan ere, 
Vanguard europar ekimenak Energiarako  
Fabrikazio Aurreratuaren arloan ezarritako 
helburuekin lerrokatuta dago HarshLab, eta 
dagoeneko identifikatuta daude zenbait pro-
grama-deialdi europar HarshLab-en inguruan 
garatuko diren jarduerekin bat datozenak.

HarshLab
Zer Itsas ingurune zailetarako energiaren sektorerako 

soluzioak
Non HarshLab itsas laborategia BiMEP-en (Biscay Marine 

Energy Platform)

Noiz 2016-2019

Nola Interes edo arazo berberak dituzten zenbait sektoretako 
enpresen sinergiak baliatuz

Nork 11 enpresa, 2 kluster eta ZTIko euskal sareko 5 eragile

Norentzat Itsasoko energia-sektorea (offshore)

Enpresa askok izango 
dute aukera etorkizunean 
instalazio hauek 
erabiltzeko.

Energiako  
ekimen estrategikoa

Arkaitz Etxezarreta
Erreka Fastening 
Solutions-eko I+Gko 
arduraduna.

José Luis Villate
Tecnaliako Offshore  
Energia Berriztagarrien 
arloko zuzendaria.

Marcos Suárez
Energia Klusterreko 
proiektu-arduraduna.

Onintze Matías
Vicinay Marine 
Innovación-eko 
arduraduna.



Introducción

Ibilgailu elektrikoetarako 
kargagailu azkarra, 

Euskadin egina

Mota guztietako ibilgailu elektrikoe-
tarako kargagailu azkar bat garatu du 
Azkarga proiektuak. Bateriak denbora- 
tarte labur batean kargatzeko auke-
ra ematen du produktu horrek. Eus-
kal enpresen teknologiaz oso-osorik  
garatu dute kargagailu berritzailea, 
Ingeteam-en gidaritzapean. 

Ibilgailu elektrikoa pixkanaka hedatu ahal iza-
teko, behar-beharrezkoa da erabiltzaileei ibil-
gailua bizkor kargatzeko aukera bermatuko 
dien kargatze azkarreko sare bat egotea sar-
bide publikoko inguruneetan. Gainera, horre-
lako sare batek ibilgailuaren autonomiatik go-
rako joan-etorriak egiteko lasaitasuna 
emango lioke ibilgailu elektrikoaren erabil-
tzaileari, barne-konbustioko ibilgailu batean 
bezalatsu egingo lituzkeelako.

Azkarga proiektuan garatu den kargagailua-
ri esker, txikitu egiten da ibilgailu elektrikoa-
ren erabateko hedapena eragozten duen oz-
toporik handienetako bat: ibilgailuaren 
autonomiatik gorako joan-etorriak egiteko 
aukera ematen duten kargatze-guneen es-
kasia. “Kargatze azkarreko produktuak kon-
plexutasun teknologiko handikoak izan ohi 
dira. Potentzia handiko ekipo horiek korron-
te zuzen bihurtu behar dute saretik datorren 
korronte alternoa, ibilgailuak zuzenean hor-
nitu ahal izateko, eta, horretarako, ibilgailue-
kiko komunikazioa behar dute”, azaldu du Jon 
Asín, Ingeteam-eko mugikortasun elektri-
koaren zuzendari komertzialak. Horrez gain, 
“kargatze-guneek urruneko kontrol-zentro 
batekin komunikatu eta ordainketa-moduak 
eskaini behar dizkiete erabiltzaileei”. Azke-
nik, “ibilgailu-fabrikatzaileek estrategia ez-
berdinak erabiltzen dituztenez —dio—, az-
kar kargatzeko aukera bat baino gehiago 

Azkarga

“Munduko edozein 
herrialdetan jar 
daitekeen eta 
kargatzeko gai den 
punta-puntako 
produktua da”



izan behar dute kargagailuek, ibilgailu-fabri-
katzaileekiko interoperabilitatea bermatu 
ahal izateko”. “Horren guztiaren ondorioz, 
garestiak dira halako azpiegiturak”, gehitu 
du Asínek. 

Faktore horiek guztiak kontuan izanda, pun-
tako euskal enpresen diziplina anitzeko par-
tzuergo osagarri bat eratu du Azkarga proiek-
tuak, eta elkarren arteko ahaleginari esker, 
produktua garatzeko gai izan da. Produktu 
horren atzean daude Ingeteam —proiektu-
burua—, EDS ingeniaritza-enpresa, Iberdro-
la, Ibil, ZIV eta Energia Klusterra, Zientzia, 
Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko 
ZIV I+B eta Tecnaliaren laguntzarekin. Hala-
ber, ibilgailu elektrikoen fabrikatzaile nagu-
sien —BMW, Nissan, Renault eta Volkswa-
gen— ordezkariek osatutako Aholku 
Batzorde baten laguntza eta aholkularitza 
izan dute. 

Euskal enpresen teknologiaz garatutako 
lehenengo kargagailu azkarra izateaz gain, 
punta-puntako funtzionalitateak biltzen ditu 
kontrol, potentzia eta komunikazioetako 
elektronikan. “Gainera, interoperabilitatearen 
abantaila du, alegia, ibilgailu eta konektore-
modelo desberdinetarako balio du, eta balio 
erantsia ematen dioten hainbat elementu 
osagarri ere baditu, esaterako mugikorrarekin 
ordaintzeko aukera, eta abar”, azaldu du Así-
nek. “Munduko edozein herrialdetan jar daite-
keen eta kargatzeko gai den punta-puntako 
produktua da”, azpimarratu du Ingeteam-eko 
ingeniariak. Begoña Molinete Energia Kluste-
rreko proiektu-arduradunak dioenez, “merka-
tuan lehiakide zuzenak diren enpresen arteko 

elkarlana eta horrek guztiak dakarren irakas-
kuntza azpimarratu behar dira, besteak bes-
te, proiektu honetan”. 

Kargagailu horri esker, 50 kW-eko potentzia 
gailurrean, ibilgailuen baterien % 80 karga dai-
teke 20 minutu baino gutxiagoan, 100 kilo-
metroko autonomiarako. “Kargagailu azkar 
hauek nahitaezkoak dira mugikortasun elek-
trikoa zabaltzeko. Gainerakoan, erabiltzailea 
ez da ausartzen ibilgailuaren autonomiatik 
gorako joan-etorriak egiten”, dio Jon Asínek. 

“Mugikortasun elektrikoa bultzatzeko, ezin-
bestekoa da erabiltzaileari tresna errazak eta 
eraginkorrak eskaintzea eta erabiltzaileak 
behar duen konfiantza hori ematea”, dio Mo-
linetek. Dena den, oraindik ere bada jendea 
ibilgailu-mota horiek erabiltzera animatzen 
ez duen oinarrizko hesi bat: ibilgailu elektri-
koen prezioa. “Aldi berean, ordea, azpiegitura 
asko eta garapen teknologiko ikaragarria 
dago, mugikortasun elektrikorako jauzia 
eman dadin urte gutxiren barruan, berandu 
baino lehen”, gehitu du Molinetek. 

Euskal industriak ibilgailu elektrikoaren eta 
kargatze-azpiegituren esparruan duen posi-
zionamendua indartzen lagundu du Azkarga 
proiektuak. Izan ere, aurrerapauso handiak 
eman ditu sektoreak, eta hazkunde-aurrei-
kuspen handiak ditu datozen urteotarako. 

Azkarga
Zer Ibilgailu elektrikoak azkar kargatzeko gunea, euskal 

enpresen teknologiaz garatua 
Non Ingeteam, EDS, Iberdrola, Ibil, ZIV eta Energia 

Klusterraren arteko elkarlana, ZTBSko Tecnalia eta ZIV 
I+B eragileen laguntzarekin

Noiz 2014 – 2017

Nola Teknologia gakoen inguruan enpresa bakoitzak dituen 
ezagutza espezifikoen ekarpenak eta landa-probak

Nork Partzuergoko enpresak, I+G zentroak eta ibilgailuen 
fabrikatzaileak, Ingeteam buru dela 

Norentzat Gailuen fabrikatzaileak eta sektore elektrikoa, oro har

“Merkatuan lehiakide 
zuzenak diren enpresen 
arteko elkarlana 
eta horrek guztiak 
dakarren irakaskuntza 
azpimarratu behar dira, 
besteak beste”

Energiako  
proiektu enblematikoa

Jon Asín
Ingeteam-eko mugikortasun 
elektrikoaren zuzendari 
komertziala.

Begoña Molinete
Energia Klusterreko 
proiektu-arduraduna.



Introducción

Osasun-sistema, 
osasun-enpresen I+G+Bko 

garapenetan bidelagun

Enpresek hazi beharra daukate, produktu- 
zorroa hobetu, merkatu berrietara zabaldu... 
Xede horrekin sortu zen Innosasun programa: 
enpresei beren helburuak lortzen laguntzea, 
osasun-sistemaren eta enpresa-sektorearen 
arteko elkarrekintzak erraztuz. Programa ho-
nen bidez, laguntza pertsonalizatua ematen 
zaie enpresei, produktua garatzeko proze-
suetarako irtenbide posibleen inguruan ezta-
baidatzen da, eta lankidetzarako beharrez-
koak diren profesional sanitarioak aurkitzen. 

Osasun-sistemak erreferentziazko bazkide 
izan nahi du enpresa-sektorearentzat, bai 
osasunaren arloko produktu erabilgarri be-
rriak sortzeko bai I+G+Bko estrategietan. 
“Osakidetzako profesionalak, duten jakintza-
ri esker, enpresen lagungarri izan daitezke 
produktua hasieratik amaieraraino bidera-
tzen laguntzeko”, azaldu du Lorea Mendozak, 

Euskadiko enpresa-sektoreari osasu-
naren arloko berrikuntzan laguntze-
ko tresna bat da Innosasun programa. 
Osasun-arloko berrikuntza eta iker-
keta bultzatzeko BIOEF fundazioak 
koordinatzen du programa, eta haren 
helburua da euskal osasun-sistema 
I+G+Bko garapenetan enpresen kide 
nagusi bihurtzea. 

Innosasun

“Innosasun-en 
helburu nagusia 
da Euskadiko 
osasun-arloko 
enpresa-sektorearen 
lehiakortasuna 
hobetzea, osasun- 
sistemarekiko duen 
lankidetzari esker”



Innosasun programaren arduradunak. “Inno-
sasunen helburu nagusia da Euskadiko osa-
sun-arloko enpresa-sektorearen lehiakorta-
suna hobetzea, osasun-sistemarekiko duen 
lankidetzari esker”, erantsi du. 

Prozesua hasten da enpresa bat Innosasune-
kin harremanetan jartzen denean, produktu- 
ideia bat daukalako edo produktua garatzeko 
laguntza behar duelako. BIOEFek, lehenbizi, 
gaiaren inguruan lan egiten duten Osakide-
tzako zenbait profesionalen talde bat osatzen 
du. Taldeak irekiak dira, eta patologia, ikerketa- 
lerro edo gai jakin batean interesa duten Osa-
kidetzako osasun-profesional edo ikertzaile 
guztiek har dezakete parte. Taldekideak en-
presarekin biltzen dira ideiak trukatzeko edo 
enpresaren beharren berri izateko; espezia-
listek, bestalde, kontsultetan erabiltzen den 
ohiko jarduera klinikoan oinarritutako ekarpe-
nak egiten dituzte, produktu berriaren eta ha-
rekiko interes klinikoaren inguruko aholkua 
ematen diote enpresari, bai eta enpresari 
eman diezaioketen erantzunaren edo lagun-
tzaren ikuspegia azaldu ere. “Enpresa eta gai-
tasun sanitarioak elkarri hurbiltzeko modu 
bat da”, azaldu du Mendozak. 

Eskakizun ohikoenetako bat da produktu bat 
probatzea, haren egokitasuna baliozkotzea eta 
kostuaren eta eraginkortasunaren arteko erla-
zioa frogatzea, alegia, euskal osasun-sistema 
living lab edo “proba-tailer” gisa erabiltzea. 
Produktuaren garapen-prozesuaren edozein 
etapatan lankidetzan aritzeko eskaintza egi-
ten du osasun-sistemak Innosasunen bidez: 
produktu berrietarako, garapeneko azken fa-
seetan dauden produktuetarako edota dagoe-
neko merkaturatuta dauden baina zerbaiten-
gatik saltzen ez diren produktuetarako. 

”Oso garrantzitsua da osasun-sistemak pro-
duktuaren garapenean eskaintzen duen la-
guntza hori; izan ere, Euskadiko enpresen 
lehiakortasuna hobetzen laguntzen du eta, 
bestalde, berrikuntzen azken helmuga pa-
zienteen onura da”, adierazi du Mendozak. 

Osasun-sistemak tresna informatiko bat 
dauka, Innosasun programaren jarduera guz-
tia biltzen duena, Osakidetzako zentroetan 
egiten diren kolaborazio guztiak biltzeko, bi-
koizketak saihesteko, zenbat produktu gara-
tzen diren jakiteko, zenbat baliozkotzen diren 
eta abar. Bestalde, enpresetan horrek guztiak 
duen eraginaren datuak ere biltzen dira: zen-
bat enpresak hobetzen duten beren produktu- 
zorroa, enpresa horiek merkatu berrietara 
sartzen ote diren, eta abar. “Enpresek hobera 
egitea onuragarria da euskal gizartearen-
tzat”, dio Mendozak. 

2014an jarri zen martxan Innosasun; harrez-
keroztik, Euskadiko 83 erakunderen 209  
laguntza-eskaera kudeatu dira. Erakunde ho-
rien % 82 enpresa-sektorekoak dira, eta % 18 
erakunde zientifiko-teknologikoak. Enpresa-
sektoreko eskatzaileen % 55 enpresa txiki eta 
ertainak dira. Ibilbidez gazte samarra izan 
arren, programak dagoeneko badu eragin po-
sitiboa, produktu berri bat, negozio-ildo be-
rriak, merkaturako sarbidea eta abar lortu 
baitira. “Epe luzeko lan-dinamika bat izatea 
nahi dugu —adierazi du Mendozak—, eta en-
presa-sektorearen eta osasun-sistemaren 
arteko lankidetza jarraitua sortzea, pazien-
teen eta enpresen onerako”.

Lorea Mendoza
Innosasun programaren 
arduraduna.

Innosasun
Zer Euskal osasun-sistemak enpresa-sektoreari laguntzeko 

sortutako tresna
Non BIOEFek kudeatua, I+G+Bko egituren laguntzarekin, eta 

euskal osasun-sisteman gauzatua 

Noiz 2014an hasi

Nola Osasun-sistema osorako kudeaketa-tresna batean 
erregistratutako lan-dinamika

Nork Euskal Osasun Sistemako 320 ikertzaile eta profesional 
baino gehiago

Norentzat Enpresa-garapenarekin lotutako enpresak eta 
erakundeak

Ibilbidez gazte samarra 
izan arren, programak 
dagoeneko badu eragin 
positiboa, produktu berri 
bat, negozio-ildo berriak, 
merkaturako sarbidea...

Innosasun Osasuneko  
ekimen estrategikoa



Introducción

Medikuntza pertsonalizatua, 
minbiziari aurre egiteko

Zalantzarik gabe, une erabakigarri batean 
dago gaur egun medikuntza. Argi dauka hori 
Oscar Millet CIC bioGUNEko ikertzaile eta  
Integromika proiektuaren arduradunak: “Ehu-
nen medikuntza deskriptibo erabat sintoma-
tikotik —histologiaren parekoa— metaboli-
toak eta proteinak berak aztertzen dituen 
medikuntza molekular batera igarotzen ari 
gara”. Gaitzetan parte hartzen duten moleku-
lak deskribatzeko komunitate zientifikoa egi-
ten ari den ahaleginari esker uler daiteke zer-
gatik duten minbizi-mota batzuek eta 
paziente batzuek metastasirako joera han-
diagoa; beste batzuek, hazkuntza anomalo 
baterako joera, eta abar. 

Hala, garrantzitsua da patologiak bereizteko 
aukera ematen duten markatzaile molekula-
rrak aurkitzea, era goiztiar batean detektatu 
ahal izateko. Hori izan du ardatz, hain zuzen 
ere, Integromika proiektuak, jakin baitakite 
oinarrizkoa dela medikuntza pertsonalizatua 
garatu ahal izateko.

Proiektuaren atal batek, Arkaitz Carracedo 
doktoreak gidatuak, prostatako minbizia iker-

Medikuntzak benetako iraultza ekar 
dezakeen erronka du parez pare: per-
tsonalizazioarena. Atzean geratu ziren 
denontzako balio zuten tratamendu 
orokorrak, frogatu baita askotan ez 
dutela balio. Medikuntza ulertzeko 
modu berri honetan, funtsezkoa da 
paziente bakoitzaren profil zehatza 
zein den definitzea. Are gehiago min-
biziaz ari bagara; izan ere, ikusi da 
minbizi-mota bakoitza, berez, asko-
tariko patologia askoren araberakoa 
dela. CIC bioGUNEk Integromikaren 
proiektuaren aldeko apustu sendoa 
egin du, eta, haren bidez, platafor-
ma ohikoenekin, alegia, genomika, 
proteomika eta metabolomikarekin, 
lortutako datuak integratu nahi ditu. 
Datu horien guztien konbinazioari es-
ker, minbizi-mota bakoitzaren edota 
paziente bakoitzaren profil zehatza 
zein den jakin ahal izango da.

Integromika

“Etorkizuneko 
analisi-metodo 
pertsonalizatuak 
ezarri ahal izateko 
prestatzen ari gara”



tu du. Ikerketa-talde horrek markatzaileak bi-
latzen ditu neoplasia onbera eta prostatako 
minbizia bereizi ahal izateko. 

Proiektuaren beste atal batean, gibeleko gai-
xotasunaren markatzaileak aurkitzeko egiten 
dute lan (gibeleko gaixotasunaren azken fa-
sean gibeleko minbizi bihurtzen da). Horren 
ondorioz, diagnostikoetarako protokolo bat 
garatu da OWL Metabolomics enpresa bio-
teknologikoan. Osakidetzan sartzeko balioz-
kotzeko azken fasean dago enpresa.

Bestalde, jaioberrietan gaixotasun arraroak 
detektatzeko markatzaileak garatzen ari dira. 
Orpoko probaren pareko sistema bat litzate-
ke, baina askoz patologia-aukera handiagoa-
rekin; haietako batzuk minbizi arraroak dira, 
gainera. Horretarako, Biodonostia, Gurutzeta 
eta Txagorritxuko ospitaleetako mediku as-
koren lankidetza izan dute, ikertzaileen eta 
osasun-sektorearen arteko lankidetzaren 
adibide garbia.

“Bestalde —zehaztu du Milletek—, oso iker-
keta zabala egiten ari gara herritarren artean 
(10.000 laginetik gora), jakiteko zein diren 
EAEko herritarren metabolitoen kontzentra-
zio normalak. Mondragon taldeko azterketa 
medikoak erabiliz ari gara egiten, eta, hala, 
hemengo herritar osasuntsuen eredu meta-
boliko oso baliagarria lortzen ari gara. Etorki-
zuneko analisi-metodo pertsonalizatuak eta 
analisi-metodo metabolomikoak ezarri ahal 
izateko prestatzen ari gara. Nire ustez, hori 
ere bada euskal gizarteari egiten diogun bes-
te ekarpen bat”.

Jaioberrietan ikusi dugu Euskadiko profila bat 
datorrela Alemaniakoarekin, metabolito ba-
tzuetan aldeak badira ere ziur aski dietak,  
etniak, kulturak eta abarrek eragindakoak. “Ez 
dago aldagarritasun handirik, eta, beraz, Ale-
maniako protokoloak erabil ditzakegu. Emai-
tza garrantzitsua izan da”, nabarmendu du 
Milletek.

Integromika proiektuak badu bigarren alderdi 
bat ere, minbiziaren aurkako jomuga terapeu-
tikoak bilatzen dituena, alegia, proteinak,  
enpresa farmazeutikoek haien kontra inhibi-
tzaileak garatu eta farmakoak sor ditzaten. 
“Minbizian oso-oso zaila da hori. Horregatik 
huts egin du azken 50 urteetako estrategia 
terapeutikoak. Azken batean, malguki-koltxoi 
baten antzekoa da minbizi-sistema: malguki 
bat kenduta ere, sistemak funtzionatzen ja-
rraitzen du; baditu beste bitarteko batzuk ba-
tetik bestera ibiltzeko”. 

Hori dela eta, gaur egun beste estrategia bat 
ari da erabiltzen, bide edo bitarteko guztieta-
rako inhibitzaileak lortzen saiatzea, jomuga 
terapeutiko guztiak aurkitzea —sekulako 
lana—, ezartzeko zer bidezidor diren garran-
tzitsuak. Gero, informazio horrekin analisi bat 
egin ahal izango da, eta ikusi, zehazki zer bi-
dezidor dauzkan aktibatuta pazienteak. Hel-
burua da farmaziara jotzea eta bidezidor jakin 
horiek inhibitzeko prestakin espezifiko bat 
egitea. Hala, minbiziaren kontrako terapia 
eraginkorra lortu ahal izango da azkenik.

Oscar Millet
CIC bioGUNEko ikertzailea 
eta Integromika 
proiektuaren arduraduna.

Integromika
Zer Minbizirako eta beste gaixotasun batzuetarako 

biomarkatzaileak eta jomuga terapeutikoak
Non CIC bioGUNE, Osakidetzako ospitaleekin eta 

ikerketa-zentro publikoekin lankidetzan

Noiz 2015-2020

Nola Masa-espektroskopia, erresonantzia magnetiko 
nuklearreko espektrometria eta proteomika

Nork CIC bioGUNEko ikertzaileak eta Osakidetzako medikuak

Norentzat Pazienteak

“Oso-oso zaila da 
minbiziaren kontrako 
farmakoak lortzea, 
sistema malguki-koltxoi 
bat bezalakoa baita: 
malguki bat kenduta ere, 
sistemak funtzionatzen 
jarraitzen du”

Osasuneko  
proiektu enblematikoa



Introducción

Etorkizunerako elikagai 
osasungarri eta jasangarriak

Elikagai osasungarri eta jasangarria-
goak ekoitzi eta kontsumi daitezen 
elikagaigintzaren sektorea eraldatzea 
bultzatuko du Europako partzuergo 
batek. Partzuergoa 50 zentro teknolo-
gikoz, unibertsitatez eta enpresaz osa-
tzen da, eta lau ildotan jardungo du: 
hezkuntzan, berrikuntzan, negozio- 
sorreran eta komunikazioan.

EIT Food-en oinarrizko helburua da kontsu-
mitzaileek dieta osasungarriagoa eta inguru-
menaren aldetik jasangarriagoa eskurago 
izan dezaten laguntzeko produktuak eta pro-
zesuak merkaturatzea. 

EIT Food berrikuntzaren eta ezagutzaren ko-
munitatea (KIC) nazioarteko partzuergoa bat 

da, berrogeita hamar enpresak, unibertsitatek 
eta ikerketa-zentrok osatua. Partzuergoan eli-
kagaigintzako balio-kate osoko kideak daude, 
eta Europar Batasuneko herrialde askotakoak 
eta herrialde elkartuetakoak dira. Bizkaiko 
Parke Teknologikoan dago partzuergoaren he-
goaldeko nodoaren egoitzetako bat, EIT Food 
CLC South izenekoa, eta AZTIk gidatuko du 
lehenengo bi urteetan. 

“EIT Food partzuergoak oinarriak ezarriko ditu 
Europako elikagaigintzaren sektorea sektore 
erakargarria izan dadin, eta inbertsioa hazteko 
eta talentuari eusteko aukera eman dezan”, 
azaldu du Begoña Pérez-Villarrealek (AZTIko 
merkatu-zuzendaria eta EIT Food CLC 
South-en zuzendaria). EIT Food-en bazkideen 
xedea da gure elikagaiak ekoizteko, banatzeko 
eta kontsumitzeko era elkarrekin aldatzea, 
kontsumitzaileak aldaketa-eragile harturik.

EIT Food

“Jakinak dira 
nutrizioarekin 
lotutako eta 
benetako produktu 
bihurtu behar 
ditugun elikagaien 
propietateekin 
lotutako gauza asko”



“Nahiz eta oraindik ez ditugun erantzun guz-
tiak, jakinak dira nutrizioarekin lotutako eta 
benetako produktu bihurtu behar ditugun eli-
kagaien propietateekin lotutako gauza asko, 
eta horixe da EIT Food-en daukagun eginki-
zun nagusietako bat”, azaldu du Pérez-Villa-
rrealek. “Dietarekin eta osasunarekin erlazio-
natutako behar bereziei erantzuteko gai diren 
osagai natural funtzionalizatuak ekoiztea 
dute ardatz gure jardueretako batzuek. Bes-
talde, elikagaien segurtasuna eta profil sen-
tsorial edo nutritiboa hobetzeko gai diren  
elikagai-prozesuak aplikatzen ditugu, bai eta 
produktu osasungarriagoak egiteko gantz-, 
azukre- edo gatz-edukia gutxitzen laguntzen 
duten estrategia berritzaileak ere”.

EIT Food-en hegoaldeko nodoa Espainiako, 
Israelgo eta Italiako hamabost enpresa berri-
tzailek eta hamaika bazkide nagusik osatzen 
dute. Euskaditik, AZTIz gainera, Angulas Agui-
naga enpresak ere hartzen du parte. Gainera, 
sortu den kolaboratzaile-sareari esker, sek-
tore horretako 1.200 bat enpresa txiki eta er-
tainekiko zuzeneko lotura du nodoak. 

“Dieta mediterraneoa nutrizio-eredu osasun-
garri gisa erabiliz, bizimodu desberdinetara 
egokitutako balio erantsiko elikagaiak eta 
zerbitzuak ekoiztea du ardatz hegoaldeko no-
doak, eta garrantzia ematen dio kontsumi-
tzaileek kalitate gastronomiko handiko elika-
gaiak hautatzeko plazera bermatzeari”, 
azaldu du Pérez-Villarrealek.

EIT Food komunitateak bat egiten du erabat 
bai gastronomiaren eta elikagaigintzaren ar-
loan herrialdeak duen estrategiarekin, bai 
Euskadiko espezializazio adimenduneko RIS3 
estrategian aukera-eremu gisa lehentasu-

nezkotzat jo den Elikagaigintzarekin. “Ezin 
ahantz dezakegu elikagaigintzako balio- 
kateari BPGaren % 10,56 dagokiola Euskadin, 
eta 96.000 laguni ematen diela lana zuze-
nean”, dio Pérez-Villarealek. “EIT Food-en he-
goaldeko nodoaren egoitzetako bat Bilbon 
kokatzea hautatu izanak nekazaritzako elika-
gaien Europako industriaren erreferentziazko 
lurralde bihurtzen du Euskadi”.

Datozen zazpi urteetan, 1.200 bat milioi euro 
inbertituko dituzte partzuergoaren kideek, eta 
beste 400 milioi emango ditu Europako Berri-
kuntza eta Teknologia Institutuak (EIT). “Gure 
jarduera ez da bakarrik etorkizuneko elikagaiak 
sortzeko berrikuntza-gaiez arduratzen; horrez 
gainera, hezkuntzarekin, komunikazioarekin 
eta negozio-sorrerarekin lotutako ekintzak 
lantzen ditugu, elikagaietara beste era batera 
hurbil gaitezen. Gure ekimen garrantzitsuene-
tako bat izan da startup-en elkarte bat sor-
tzea. Elikagaigintzako start-up berritzaileenak 
eta gure helburua errealitate bihurtzeko gil-
tzarritzat jotzen ditugun sektoreetako star-
tup-ak gonbidatu ditugu elkartera”.

Hezkuntzari dagokionez, “EIT Food-ek kon-
promisoa hartu du ikasketa-planak garatze-
ko, bai gazte ikasleentzat bai elikagaigintzako 
profesionalentzat. Plan horiek berrikuntzaren 
bultzatzaile gisa jardungo dute eta sektoreko 
enpresak sortzen lagunduko dute; hala, aban-
taila lehiakor paregabea emango diote Euro-
pako elikagaigintzari eta, bereziki, Euskadiko 
elikagaigintza-sistemari”.

Begoña Pérez-Villarreal
AZTIko merkatu-zuzendaria 
eta EIT Food CLC South-en 
zuzendaria.

EIT Food
Zer Etorkizuneko elikadurarako berrikuntza, hezkuntza, 

negozio-sorrera eta komunikazioa
Non 50 bazkide Europan (enpresak, unibertsitateak eta 

ikerketa-zentroak). Horietatik 2 Euskadin

Noiz 2017-2023

Nola EIT Food-ek lau jakintza-eremutan jarduten du: 
hezkuntzan, berrikuntzan, negozio-sorreran eta 
komunikazioan

Nork Europako 1.500 ikertzaile baino gehiago

Norentzat Herritar guztiak eta elikagai-sistema osoa, plateretik 
baserrira

“EIT Food-en egoitzetako 
bat Bilbon kokatzea 
hautatu izanak 
nekazaritzako elikagaien 
Europako industriaren 
erreferentziazko lurralde 
bihurtzen du Euskadi”

Elikagaigintzako  
ekimen estrategikoa
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Gutxiago kutsatzen duten 
hirien Europa baterantz

Energia-kontsumoa murrizteko, CO2-igorpe-
nak gutxitzeko eta energia berriztagarriak 
sartzeko helburuak ezarri ditu Europar Bata-
sunak datozen hamarkadetarako. “Europako 
hiriek eraginkortasun-arazo handiak dituzte 
energia-kontsumoari lotuta, kanpoko energia- 
iturriekiko mendekotasun handia izateaz gai-
nera”, azaldu du Alberto Ortiz de Elgea Vise-
sako kideak (SmartEnCity proiektuak Gastei-
zen egingo dituen ekintzen koordinatzailea da 
Visesa).

Errealitate horren jakitun da Europar Batasu-
na, eta tokiko administrazioetatik arlo hori 
lantzen duten ekimenak bultzatzen ari da, 
“eraldaketa horretan lagungarri izan daitez-
keen neurriak eta teknologiak ezartzeko”, 
erantsi du Francisco Rodríguez Pérez-Curiel 
Tecnaliako ikertzaile eta Europako proiektua-
ren koordinatzaileak. Izan ere, “merkatuan 
badira teknologia asko, parke eraikian, azpie-
gituretan eta mugikortasunean erabili eta 
aplika daitezkeenak”.

Hirietan energia eraginkortasunez 
erabiltzeko eta CO2-igorpenak mu-
rrizteko modu berriak bilatzea da 
SmartEnCity proiektu europarraren 
helburua. Tecnalia da proiektuaren 
buru, eta Gasteiz da proiektuaren 
“hiri faroetako” bat, Estoniako Tar-
tu eta Danimarkako Sønderborg hi-
riekin batera. Oso ekintza zehatzak 
proposatzen dira, auzo jakin batzue-
tan, beste eremu eta hirientzat era-
kusgarri izan daitezen.

SmartEnCity

Hirietan esku 
hartzeko modu 
berriak bilatzen  
ari dira igorpenak 
murriztea lortzeko.



Hain zuzen ere, hiru horiek dira SmartEnCity 
proiektuan ekintzak egiteko hautatu diren 
eremuak. “Ekintzak auzo jakin batean kon-
tzentratzea proposatzen dugu, horko espe-
rientzia lagungarri izan dadin beste eremu  
batzuetarako”, zehaztu du Ortiz de Elgeak. 
Gasteizen kasuan, Koroatzea auzoaren bir-
gaitze energetikoari heltzea erabaki zen; 
lehentasuna eman zitzaion auzo horri, biziga-
rritasunaren, irisgarritasunaren eta energia- 
eraginkortasunaren ikuspegietatik eta ikus-
pegi sozialetik duen kalteberatasun handia 
dela eta. 

Eraikinak birgaitzeko, “beroki bat jartzen zaie 
eraikinei, hau da, isolamendu jarraitu bat  
jartzen da inguratzaile osoan, eta, hala, 
% 50eraino jaisten da haien energia-eskaria”, 
adierazi du Visesako ordezkariak. Bestalde, 
lortu nahi da energia horren hornidura eragin-
korragoa, berriztagarria eta tokikoa izatea. 
Horretarako, “bero-sare bat garatu nahi da, 
teknologia eraginkorrez hornitutako eta egu-
rrez elikatutako galdara-gela kolektibo bate-
tik abiatuz”. 

Bi ekintza horiek hirugarren batekin osatzen 
dira: auzoko gune publikoak birgaitzea eta 
mugikortasun-eredua aldatzea; hala, besteak 
beste, guneak berrantolatzea aurreikusi da, 
espaloiak eta oinezkoentzako eremuak han-
ditzea, eta ibilgailu-parkea elektrifikatzea.

SmartEnCity proiektuak era integratuan egin 
nahi ditu ekintza horiek guztiak, eragile publi-
ko eta pribatuen inplikazioarekin, eta beha-
rrezkoak diren kudeaketa-aldaketa guztiak 
kontuan hartuta. “Udalaren inplikazioa, adibi-
dez, oso garrantzitsua izan da, hiri-antola-
menduaren plan orokorra aldatu baitu eraiki-
nen kanpoaldeko isolamendua egin ahal 
izateko eta energia hornitzeko azpiegiturak 

garatzeko. Aldi berean, erabaki du Ondasun 
Higiezinen gaineko Zerga gutxitzea energia- 
eraginkortasuneko kalifikazioa hobetzen du-
ten eraikinei, eta bat egin du Eusko Jaurlari-
tzarekin, eraikinak energetikoki birgaitzeko 
diru-laguntzak emateko”, adierazi dute. 

“Ikusten ez diren” lan horiek guztiek asko la-
gundu dute auzoko bizilagunek beren boron-
datez proiektuarekin bat egin dezaten. Herri-
tarrak erakartzeko fasean dago orain Visesa; 
izan ere, Ortiz de Elgeak dionez, “auzoaren-
tzat proiektu horrek zer interes duen aintzat 
hartuta ere, herritarrak proiektuari atxikitze-
ko erabakian eragin handiena du beren eraiki-
netan zer ekintza egin behar diren, hau da, 
horrek zer onura eragin ditzakeen eta beren 
poltsikorako zer kostu izango duen. Visesak 
auzoko eraikinak aztertu ditu banan-banan, 
eta Europako proiektuak helburu gisa ezarri-
tako energia-aurrezpenak lortzeko jarduerak 
diseinatu ditu”. 

Proiektuko beste bi hiri faroetan alor horiek 
berak lantzen dituzte, baina Gasteizen ez be-
zalako ekimenak ari dira garatzen, tokiko 
egoeraren araberakoak. Proiektu honen az-
ken emaitza gisa, hainbat jardunbide egoki 
lortuko dira, bai ikuspegi teknikotik bai hiri-
kudeaketaren eta erabakiak hartzearen ikus-
pegitik, zeinak aplika baitaitezke interesa 
duen hiri-eremu orotan. Horrez guztiaz  
gainera, oinarriak ezarri dira ekintza horiek 
martxan jarritakoan sortuko duten energia- 
informazio guztia kudeatzeko IKT-platafor-
mak diseinatzeko. 

Alberto Ortiz de Elgea
Berrikuntza, Jasangarritasun 
eta Energia Zerbitzuetako 
arduraduna Visesa Sozietate 
Publikoan (Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen, Lurralde Plangintza 
eta Etxebizitza Sailari atxikia).
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Nola Parke eraikian, azpiegituretan eta mugikortasunean 
esku hartzeko modu berriak bilatzea

Nork Europako 6 herrialdetako 35 erakunderen partzuergoa, 
Tecnaliaren zuzendaritzapean

Norentzat Ingurumena, energia-mendekotasuna eta -eskaria, 
bizigarritasuna

“Ekintzak auzo jakin 
batean kontzentratzea 
proposatzen dugu, horko 
esperientzia lagungarri 
izan dadin beste eremu 
batzuetarako”

SmartEnCity

Francisco Rodríguez 
Pérez-Curiel
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