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Ongizatea hobetzeko egitasmoak
Adimen artifiziala, teknologia kuantikoak eta beste zenbait arlo lantzeko egitasmo
berritzaileak aurrera eramaten ari dira, gizartearen ongizatea hobetzeko asmoz.

Bi teknikari lanean Ziur Gipuzkoako zibersegurtasun industrialeko zentroan, Donostian. JON URBE / FOKU
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BRTA, BERRIKUNTZA
GIZARTE HOBEA ERAIKITZEKO
Basque Research and Technology Alliance (BRTA) partzuergoa osatzen duten hamazazpi
ikerkuntza eta teknologia zentroak lanean ari dira gizarte hobe bat eraikitzeko.

P

andemiaren
ostean hobeto
egongo al gara?
Ezin jakin. Baina
dudarik ez dago
Basque Research
and Technology Alliance (BRTA)
partzuergoko hamazazpi zentroak lanean ari direla euskal gizartea hobetzeko. Ikerkuntza kooperatiboko zentroek, zentro
sektorialek eta teknologia zentroek osatzen dute BRTA.
Zientzialariak eta teknologoak
burbuila batean bakartuta eta gizartearen egunerokotik urrun
irudikatzen dira maiz. Beste batzuetan, teknologiak enpresa eta
ekoizpen arloei ematen dien onura bakarrik ikusten da. «Baina,
apur bat gehiago hausnartuz gero, ikusiko dugu Euskadiko ikerkuntza eta teknologia eragileek
egindako lanak eragin positibo
nabarmena duela gizarte osoan»,
Rikardo Bueno Zabalo BRTAko
zuzendariak azpimarratu duenez.
Haren hitzetan, badaude zenbait parametro gizarte hobe bat
zer den definitzen laguntzen
dutenak: «Kohesio soziala, desberdintasuna murriztea, hiri eta
natura ingurune garbi eta iraunkorrak sortzea, bizi itxaropen
handia, eta osasun laguntzako
zerbitzuen kalitatea dira adierazle batzuk; bizi garen gizartea
nolakoa den erakusten digute,
hain zuzen».

Gainazalen ingeniari bat, BRTA partzuergoko ikerkuntza zentro batean lanean. BRTA

prozesu eta makinak erabiltzeko,
edo funtzionaltasun berriak dituzten produktu eta zerbitzuak
merkaturatzeko».
Trantsizio energetikoaren esparruan sortzen diren beharrei
ere arreta handiarekin erreparatzen diete BRTAn. «Ikertzen eta
teknologiak garatzen ari gara,
energia garbiagoak baliatzeko,
energia sistemaren elektrifikazioari bide emateko eta hidrogenoa
energia eramaile gisa optimizatzeko».
Osasunaren eta elikaduraren
arloetan ere aritzen dira BRTAn:
«Elikadura segurtasun handiagoa lortzeko lanean ari gara, eta
elikagaien nutrizio propietateak
hobetzeko. Medikuntza pertsonalizatua zabaldu dadin ere bai.
Diziplina hori zabaltzen eta indartzen ari da, eta zientziaren eta teknologiaren hainbat eremu uztartzen ditu, gaixotasunen prebentzioa, diagnostikoa eta tratamendua hobetzeko».
Azken urtean, BRTAn ikerkuntza erronkak eta lehentasunak zehazten aritu dira, arlo hauetan:
osasuna, industria, energia eta elikadura. Halaber, BRTAn diharduten hamazazpi zentroen gaitasun zientifiko-teknologikoen
mapa ere osatu dute. Hauek dira

«Berrikuntzaren
euskal ekosisteman lan
egiten jarraituko dugu,
pertsonen bizi kalitatea
hobetzen laguntzeko»
RIKARDO BUENO ZABALO
BRTA partzuergoko zuzendaria

BRTAn aritzen diren zentroak:
CIC Biogune, CIC Biomagune, CIC
Energigune, CIC Nanogune, AZTI,
Neiker, Azterlan, Ceit, Cidetec,
Gaiker, Ideko, Ikerlan, Leartiker,
Lortek, Tecnalia, Tekniker eta Vicometch.
Horrez gain, BRTAk, zenbait
kluster eta enpresa elkarterekin
lankidetzan, ekintza batzuk martxan jarri ditu enpresentzat, euskal enpresa txiki eta ertainentzat,
bereziki, teknologiaren transferentzia eta erabilera hobetzeko.
«Izan ere, aro berri baten atarian
gaude; pandemia atzean utzi nahi
da. Hori dela eta, BRTAk ikerkuntzarekin duen konpromisoa indartu nahi du, bi tresna nagusirekin: teknologia eta lankidetza. Berrikuntzaren euskal ekosisteman
lan egiten jarraituko dugu, helburu argi batekin: pertsonen bizi kalitatea hobetzen laguntzea».

TEKNOLOGIAREN
TRANSFERENTZIA
BRTAk lau mila profesional inguru biltzen ditu, eta haien eguneroko jardunak adierazle horiek hobetzen laguntzen du. «Enpresa
sare sendo, berritzaile eta lehiakorrak lagundu egiten du kalitatezko enplegua sortzen, kohesio
soziala handitzen eta desberdintasuna murrizten. Sendo, berritzaile eta lehiakor izateko, enpresa industriak beharrezkoa du teknologia, eta BRTAko ikerlariek
teknologia berriak garatzen eta
transferitzen dituzte. Teknologia
berriak, material berriak eta
iraunkorragoak diren ekoizpen
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Rikardo Bueno Zabalo, BRTA partzuergoko zuzendaria. BRTA

Informazio gehiago
nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.brta.eus
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Goierri Valley elkartean aritzen diren eragileak eta enpresetako ordezkariak. GOIERRI VALLEY

LANKIDETZA DA GAKOA
Goierri Valley elkartearen oinarria enpresen arteko elkarlana da, bakoitzak bere ezagutzak jartzea
eta gainerakoekin partekatzea. Ospitale modular bat eraikiko dute Maurizio Errepublikan, ‘start-up’
batekin eta sistema industrializatuetan aditua den arkitekto talde batekin lankidetzan.

U

rteetako
esfortzuak eta
lanak agerian
utzi
dute
Goierri Euskal
Herriko eraldaketa industrialaren habia dela,
eta bertan dauden enpresek eta
elkarteek lanean jarraitzen dute
beren produktuak hobetzeko eta
ahalik eta eskaintzarik oparoena
izateko. Hain zuzen, eskualde
horretan dago Goierri Valley
elkartea, elkarlana oinarri, aktiboa eta benetakoa den elkarte
bat. Berrikuntzak egiten dituzte
etengabe elkarte horretan, baina
oso argi daukate elkarlana ezinbesteko osagaia dela prozesuan,
eta, horregatik, ezagutza elkarbanatzen dihardute lanean beren
proiektuak aurrera eramateko.
Elkartearen barruan, hainbat
sektoretako traktora eta enpresa
txiki eta ertainak daude (ETE),
eta, horri esker, irtenbide integralak emateko gai aritzen dira

elkarlanean. 7.500 langile baino
gehiago dituen elkartea, besteak
beste, balbuleria, mugikortasuna, elebazioa, energia, motor
elektrikoak, garraioa eta makina
erreminta sektoreetara bideratuta lan egiten du.
Zeharkako lankidetzaren adibide argi bat da martxan jarri berri duten proiektua: Indiako oze-

«Elkarte barruan
ditugun sare guztiekin
gai gara edozein
erronkari aurre egiteko,
elkarlanean»
XABIER PEREZ
Goierri Valley elkarteko
negozio arduraduna

anoan dagoen Maurizio Errepublikan ospitale modular bat
eraikiko dute, lankidetza proiektu baten bidez. Proiektu horrek
enpresen arteko elkarlana, sektore dibertsifikazioa eta nazioartekotzea uztartzen ditu. Izan ere,

Goierri Valley elkartea sistema
modula propioa duen Bartzelonako start-up batekin —Aykos
Healthcare SL— eta sistema industrializatuetan aditua den Jorge Cuevas, Arquitectos Consultores Asociados S.L arkitekto taldearekin adostu du lankidetza
hitzarmena. Goierri Valley elkartearen babesa ezinbestekoa izan
da proiektua errealitate egiteko
Iruko Berri eta Aizkorpe taldeko
enpresekin zuzeneko lankidetza
izan baita. Enpresa horiek, beste
batzuekin batera, modua egin
dute proiektua hasieran zehaztutako kalitate eta epeetan egin ahal
izateko. Gainera, urrats oso garrantzitsua izan da Maurizio Errepublikan: herrialdearen 4.0 eraikuntzaren aitzindari bihurtu da.
Xabier Perez elkarteko negozio
arduradunak argi dauka elkarlana dela proiektu horren funtsa:
«Goierri Valleyk bultzatzen dituen proiektuetako bat da hau.
Elkartea orain dela lau urte eta

erdi sortu zen, Goierriko enpresen arteko elkarlana bultzatzeko,
eta elkarte barruan ditugun sare
guztiekin gai gara edozein erronkari aurre egiteko, elkarlanean,
bakoitzak bere ezagutza jarriz.
Proiektu hau da horren adibide
garbi bat». Horrekin batera, Perezek uste du hitzarmen honek
balio erantsizko zerbitzuak ematen dizkiola Goierriri, dibertsifikazioa, baita lanpostuetan aberastasuna lortzea ere. Horrez
gain, Goierri Valley elkartea
mundu mailan posizionatzen du.

INDUSTRIA
TRADIZIONALA
ETA AURRERATUA
Mota horretako elkarlanak egitea
nabarmentzen du enpresa txiki
eta ertainen (ETE), start-up-en
eta industria taldeen arteko lankidetzak aukera ematen dutela
bateratzeko, batetik, industria
tradizionalaren esperientziaren
eta baliabideen balioa, eta, beste-

tik, industria egiturarik gabeko
profesionalen eta enpresa txiki
eta ertainen ikuspegi aurreratu
eta apurtzailea. Halaber, betiere
start-up motako enpresek daukaten ikuspegi zabala aintzat hartuta eta berrikuntza etengabean
murgilduta.
Afrikan egiten ari diren proiektu horren barruan, konplexutasun handiko kirurgia eremu bat
eraikiko dute: ISO 5 ebakuntza
gela bat, ISO 8 endoskopia gela
bat, eta ebakuntza aurreko edo
ondorengo eremu bat eraiki dituzte, off-site eraikuntza sistema
modularrarekin. Dena den, baldintza logistikoak eta proiektuaren hasieran hitzartutako egutegia zela medio, ekoizpena deslokalizatu egin behar izan zuten, eta
Euskal Autonomia Erkidegoan
ezarri. Horretarako, logistika milimetrikoki kudeatu zuten kokalekuraino, eta tokiko muntatzearen (on-site) barne kontrol bat ere
egin zuten. Hala eta guztiz ere,
etorkizunean kirurgia eremua
birkokatu egin ahal izango da, eta
hiru urte barru egingo duten ospitale berri batean sartuko dute.
Lehiatzeko abantaila horrek inbertsioaren ROI bikoitza ahalbidetzen du, eta hori berrikuntza
bat da eraikuntza sektorean.

@

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.goierrivalley.com
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SARE ELEKTRIKO ADIMENDUNAK,
DESKARBONIZAZIORAKO GAKOA
Iberdrolak, Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetzarekin, etorkizuneko sare elektrikoak finkatuko dituen zentro teknologiko
global bat sortu du Bilbon: Global Smart Grids Innovation Hub.

U

rrian abiarazi
dute Global
Smart Grids
Innovation
Hub, etorkizuneko sare
elektrikoak finkatuko dituen
zentro teknologiko globala. Iberdrola konpainiak abiarazi du,
Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetzarekin, eta, egoitza Bilbon
dagoen arren, nazioarteko merkatu guztiei zuzenduta dago.
Global Smart Grids Innovation
Hub zentro teknologikoa Iberdrolaren hurrengo urteetarako
proiektu estrategiko garrantzitsuenetako bat da. Izan ere, sare
elektrikoak funtsezko plataforma
dira trantsizio energetikoa sendotzeko; hau da, garapen eredu
iraunkorrago bat aurrera eraman
ahal izateko. «Sarerik gabe ez
dago energia berriztagarririk, eta
energia berriztagarririk gabe
ezingo da bete Europako Itun
Berdea». Zenbait alditan azpimarratu du hori Frans Timmermans
Europako Batzordeko presidenteordeak, irmotasunez.
Hainbatetan, sare elektrikoei
ez zaie ematen behar adina
garrantzi, baina trantsizio energetikorako gakoa dira, deskarbonizaturik egongo den ekonomia
bat lortzeko ezinbesteko plataforma bat. Sare elektrikoei esker,
iturri berriztagarri gehiago izango dira, eta joan-etorri iraunkorragoak egiteko, hiri adimendunak sortzeko eta energia
autokontsumorako bidea irekiko
da.
Eurelectric konpainiaren arabera –Europako enpresa elektriko handienak biltzen ditu–, sare
elektrikoen rola hain erabakigarria da, ezen uste baita Europako
banaketa sareen indar guztia baliatu ahal izateko inbertsioa,
2030. urtera arte, 400.000 milioi
euro ingurukoa izango dela.
Iberdrolak jadanik lan egiten
du munduko banaketa elektrikoko sistemarik garrantzitsuenarekin, 1,2 milioi kilometroko linea
elektrikoekin, 4.400 azpiestaziorekin eta 1,5 milioitik gora trans-

Global Smart Grids Innovation Hub zentro teknologikoa Iberdrolako sareen egoitzan dago, Bilboko Larraskitu auzoan. IBERDROLA

formadorerekin, munduko 34
milioi pertsona baino gehiagori
argindarra emateko. Dena den,
sarea da Espainiako Estatuko
enpresa batek bere ibilbidean
egin duen inbertsio planik handienaren ardatz nagusia, Iberdrolak egin duena, alegia: orotara,
75.000 milioi euro 2025. urterako, eta 150.000 milioi euro 2030.
urterako. Inbertsio horren %40,
27.000 milioi euro baino gehiago,
sare elektrikoen jarduera babesteko izango da, hedatzeari jarraipena emateko, sare sendo bat finkatzeko eta malgutasuna
emateko, digitalizazio prozesu
handi baten bitartez, sistema
elektrikoaren etorkizuneko
beharrei erantzuteko moduan.

NAZIOARTEKO
LANKIDETZA
EGITASMOA
Testuinguru honetan, Iberdrolak,
Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetzarekin, Global Smart Grids
Innovation Hub zentro teknologikoa martxan jarri du. Egoitza
Bilbon dauka, baina nazioartean
konektaturik dago. Zentro teknologiko globala da, etorkizuneko
sare elektrikoak zehaztuko dituena.
1.000 metro koadro baino
gehiagoko gune bat da, eta I+G+B
(Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza) arloa bizkortu nahi du

deskarbonizazioaren benetako
nerbio sisteman: sare adimendunetan. Abangoardiako teknologia, ikerkuntza, prestakuntza eta
ekintzailetza uztartzen ditu, eta
digitalizazioa, adimen artifiziala,
datuen analitika aurreratua eta
beste zenbait alorretako azken
berrikuntzak bildu.
Iberdrolaren Global Hub gunea
nazioarteko lankidetza egitasmo
bat da, talentua erakartzeko eta
teknologia berriak sustatzeko.
Han, 200 profesional baino
gehiagoren ahalmenak biltzen
dira, Europa, Amerika eta Ekialde
Hurbileko herrialdeetan berrikuntza proiektuak garatzeko.
Gaur-gaurkoz, 120 proiektu identifikatu dira, eta, guztira, 110 milioi euroko balioa dute.
Halaber, Iberdrolak 50 bazkideren gaitasunak batu ditu
proiektuan. Bazkideen artean
daude, besteak beste, Siemens,
GE, Schneider eta Indra konpainiak; Ingeteam, Ormazabal eta
Arteche euskal enpresak; Tecnalia zentro teknologikoa, Mondragon Unibertsitatea eta Euskal
Herriko Unibertsitatea, eta Enigmedia eta Relyum start-upak –enpresa hasiberriak baina
bizkor handitzen ari direnak,
informazio eta komunikazio teknologien inguruan sortuak–.
Elkarlanean ariko dira trantsizio energetikoari bide emango

dioten etorkizuneko sareetan:
energia berriztagarriak ahalik eta
gehien erabiliko dituzte, energiaren biltegiratze sistemak erabat
integratu, eta elektrizitatearen
erabilera berrietarako sarbidea
erraztuko dute –joan-etorrietan
eta klimatizazioan, esate baterako–.

‘SMART CITY’-AK
ETA ERAGIKETEN
ROBOTIZAZIOA
Lan lerroek irtenbideak ekarriko
dituzte alor hauetan: instalazio
elektrikoek ingurumenean duten
eragina murrizteko material eta
teknologia berriak baliatzeko;
energia berriztagarrien integrazioa errazteko eta ibilgailu elektrikoaren hedatzea sustatzeko
ekipoak sortzeko; potentziako
elektronika eta energia biltegiratze sistemak aurrera eramateko,
eta banaketa sarea digitalizatzeko
azken belaunaldiko telekomunikazio sistemetan, besteak beste
5Gn, oinarrituta.
Era berean, Global Smart Grids
Innovation Hub gunearen berrikuntza eremu nagusien artean
dago tentsio baxuko sarearen digitalizazioa, horixe baita etorkizuneko smart city-a eraikitzeko
oinarria.
Horrenbestez, proiektuen helburua da kontagailu adimendun
berriak sortzea, eta datuak eta

adimena emango dituzten sarea
eta ekipoak lortzea.
Era berean, azpiestazio adimendun eta iraunkor berriak
landuko dira, egungo kontrol
kableen sorten ordez datu partekatuen bus-ak erabil daitezen,
gauzen Internet kontzeptuan
oinarritutako irtenbideen arabera.
Halaber, Global Smart Grids Innovation Hub guneak ezagutzaren transferentzia sustatuko du,
beka eta graduondokoen bidez.
Katalizatzailea izango da inkubazio programen eta start-up-en
bizkorgailuaren bidez enpresa arloa garatzeko, eta adimen lehiakorreko jarduerak aktibatuko
ditu, konferentzia globalak diseinatuz, besteak beste.
Langile konektatua eta eragiketen robotizazioa ere izango dira
egitasmo honen beste ardatz
nagusi bat. Horrela, ekipamendu
sentsorizatua erabiliz, arriskuen
gaineko zuzeneko informazioa
jasotzea lortu nahi da. Horrez
gain, lurreko eta aireko robotak
(droneak) erabiliko dira, eragiketak urrunetik egin ahal izateko,
modu seguru eta eraginkorrean,
eta inora joan behar izan gabe.

@

Informazio gehiago
nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.iberdrola.es
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ADIMEN ARTIFIZIALEKO
EUSKAL ZENTROA ABIAN DA
Hamazazpi erakundek sortu dute BAIC Adimen Artifizialeko Euskal Zentroa elkartea, adimen
artifizialaren garapena gidatu eta bultzatzeko eta, bide horretatik, enpresen lehiakortasuna
eta euskal gizartearen ongizatea hobetu ahal izateko.

B

AIC (Basque Artificial Intelligence Center)
Adimen Artifizialeko Euskal
Zentroa elkartea
hainbat erakunde publiko eta pribaturen arteko lankidetzaren
emaitza da. Bere asmoa da adimen artifiziala bultzatzea Euskal
Autonomia Erkidegoan (EAE) eta,
bidenabar, enpresen lehiakortasuna eta euskal gizartearen ongizatea hobetzea.
Funtsean, tresna bat da industriaren arloak albait azkarren
txerta dezan adimen artifiziala
bere zereginetan. Era berean, laborategi bat ere bada, esperimentaziorako baliagarria izango dena.
Hauek dira BAIC elkartea sustatu duten erakundeak: CAF,
Deusto Seidor, Euskaltel, Gestamp, Hupi Iberica, Iberdrola,

hartu zuten BAIC elkartearen
aurkezpen ekitaldian, uztailaren
28an, Miñaoko parke teknologikoan (Araba).

HELBURUAK

BAIC elkartearen aurkezpena. JON RODRIGUEZ BILBAO

Inzu Group, ITP Aero, Mondragon Korporazioa, Onkologikoak,
Petronor, Sener eta Versia. Sustatzaileen artean, eragile zientifikoteknologikoak eta prestakuntza
zentroak ere badaude, hala nola
Tecnalia, Vicomtech eta BCAM

(Matematika Aplikatuen Euskal
Zentroa). Spri Taldeak ordezkatzen du arlo publikoa Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen,
Jasangarritasun eta Ingurumen
Sailaren izenean. Erakunde
horietako ordezkariek parte

Hauek dira BAIC elkartearen helburuak:
• Adimen artifizialaren garapena
sustatzea EAEn.
• Adimen artifizialaren euskal
ekosistema artikulatzea (enpresak, teknologia eta ikerketa zentroak, prestakuntza zentroak, eta
abar).
• Adimen artifizialaren sektoreko
enpresa berrien sorkuntza sustatzea, tokiko enpresa eragileak inplikatuz.
• Adimen artifizialaren arloko talentuaren sustapenari bide ematea, EAEko prestakuntza zentroekin lankidetzan, arlo horretako
prestakuntza aurreratua bultza-

tuz, eta talentua sustatuz, garatuz, atxikiz eta erakarriz.
• Adimen artifizialaren arloko sinergiak bultzatzea EAEko gaitasun zientifiko-teknologikoen artean.
• EAEk adimen artifizialaren sektorean daukan eskaintza nazioartera hedatzea, atzerriko talentua,
enpresak eta inbertsioa erakartzeko, eta enpresak nazioarteko
sare eta merkatuekin konektatu
eta proiektatzeko.
• Adimen artifizialaren arloko aurrerapen teknologikoen ondorio
etikoak aztertzea eta aintzat hartzea.
Irailerako jada hainbat sektoretako 30 erakundek interesa agertu dute BAIC elkartearekin bat
egiteko. IKT (informazioaren eta
komunikazioaren teknologiak)
hornitzaileak, enpresa taldeak eta
prestakuntza arloko eragileak
dira erakunde horiek.
Izan ere, etorkizuneko erronkei
aurre egiteko, adimen artifiziala
«funtsezko palanka teknologikoetako bat» da, BAICeko presidenteorde Nerea Arangureneren hitzetan: «Potentzia teknologiko
handiek eta herrialde txiki aurreratuenek proiektu handiak abiatu
dituzte adimen artifizialaren erabilera zabaltzeko».

@

Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.baic.eus
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ITSAS ZABALEKO
LABORATEGIRIK
HANDIENA
Itsas zabaleko industriarako saiakuntzak egiteko laborategirik handiena
sortu du Tecnalia ikerketa eta garapen teknologikoko zentroak.

E

uskal enpresek
aukera izan dute,
2018tik, materialen eta soluzioen
saiakuntzak itsas
zabaleko ingurune erreal batean egiteko laborategi bat erabiltzeko. Laborategi hori
Tecnalia ikerketa garapen teknologikoko zentroak sortu zuen,
Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Energiaren Klusterraren
babesarekin.
HarshLab izena du laborategi

horrek, eta Bimep (Biscay Marine
Energy Platform) plataforman
dago. Arrakastatsua izan da, eta,
orain, beste laborategi bat garatu
du Tecnaliak: Europan bakarra
da, bestea baino handiagoa eta
konektatuagoa, eta prestazio eta
ahalmen hobeak ditu itsas zabaleko industrien beharrei erantzuteko saiakuntzak eta I+G arloko
(ikerketa eta garapena) jarduerak
egiteko, lehiakortasuna hobetu
dezaten. Esaterako, aukera
emango du ekipamenduen saiakuntzak laborategian bertan

martxan daudela egiteko eta laginak itsas hondora jaisteko.
Eusko Jaurlaritzako, Tecnaliako, Energiaren Euskal Erakundeko, Energiaren Klusterreko eta
Bilboko Portuko Agintaritzako
arduradunek irailaren 22an aurkeztu zuten HarshLab laborategi
berria, Bilboko Portuan.

ZENBAIT BERRIKUNTZA
HarshLab laborategi berria laster
itsasoratuko da, eta, aurreko bertsioak bezala, aukera emango du
itsas zabaleko industriara bidera-

Tecnaliaren HarshLab laborategi berria, Bilboko portuan. ARITZ LOIOLA / FOKU

tutako material eta garapen
berrien saiakuntzak ingurune
erreal eta baldintza kontrolatuetan egiteko. Beste berrikuntza
hauek ere izango ditu: sare elektrikora eta komunikazio sarera
konektatua egongo da, Bimep
plataforman urpeko sarera
konektatuko duen kable dinamiko baten bidez; hala, datuak bildu
eta analizatu ahal izango ditu.
Konexio horri esker, martxan

dauden ekipamenduen saiakuntzak egin ahal izango dira HarshLaben, eta errazago mugitu ahal
izango ditu zamak hainbat sistemaren bidez: esaterako, garabi
hidraulikoa, kanpoko besoa eta
barneko polipastoak.

@

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.tecnalia.com
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TEKNOLOGIA KUANTIKOAK
BULTZATZEKO ESTRATEGIA
Bizkaiko Foru Aldundiak Quantum Ecosystem lankidetza estrategia martxan jarri du, teknologia
kuantikoen prestakuntza, ikerketa eta erabilera bultzatzeko.

B

izkaiko Foru Aldundiak, beste
zenbait erakunderekin eta enpresarekin elkarlanean eta
Europako Batzordearen laguntzarekin, teknologia kuantikoen
arloko prestakuntza, ikerketa eta
aplikazioa bultzatzeko Quantum
Ecosystem lankidetza estrategia
abian jarri du.
Proiektuan parte hartzen ari
diren gainerako erakundeak eta
enpresak hauek dira: Accenture,
IBM, Telefonica, Bilboko Udala,
Gaia Euskadiko Ezagutza eta
Teknologia Industrien Elkartea,
Tecnalia, Silicon Europe, Euskal
Herriko Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea eta Mondragon
Unibertsitatea.
Quantum Ecosystem estrategia
martxan jarri duten erakundeetako eta enpresetako ordezkariak

proiektuaren aurkezpen ekitaldian izan ziren, azaroaren 10ean,
Bilbon. Ekitaldian, Ainara Basurkok, Bizkaiko Foru Aldundiko
Ekonomia Sustapenerako diputatuak, egitasmoaren garrantzia
azpimarratu zuen: «Aukera paregabea dugu Bizkaia bigarren
belaunaldiko teknologia kuantikoak ahalbidetuko dituzten aurrerapen sozioekonomikoen buruan kokatzeko. Funtsezkoa da
ekosistema osoa inplikatzea gaur
gure gain hartu dugun erronka
handi honetan. Erronka horrek
aurrera egin behar du, datozen aldaketei aurre egin ahal izateko.
Etorkizunean, teknologia kuantikoak aurrerapenaren eta ekonomiaren oinarria izango dira mundu osoan».
Quantum Ecosystem estrategia
teknologia berrien eta berrikuntzaren ekosistemaren funtsezko
eragileetan oinarritzen da: uni-

«Etorkizunean,
teknologia kuantikoak
aurrerapenaren eta
ekonomiaren oinarria
izango dira mundu osoan»
AINARA BASURKO
Bizkaiko Foru Aldundiko
Ekonomia Sustapenerako diputatua

Quantum Ecosystem lankidetza estrategiaren aurkezpen ekitaldia.
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

bertsitateak, ikerketa zentroak,
ehun industriala eta korporatiboa,start-up-ak (enpresa hasiberriak baina bizkor handitzen ari
direnak, informazio eta komunikazio teknologien inguruan sortuak) eta korporazio digital handiak. Estrategiaren lehen ardatza
da teknologia kuantikoei buruzko prestakuntza ematea eta ezagutzak eta kultura zientifikoa gizartearen eta ehun produktiboen
geruza guztietan zabaltzea.
Bilbo Espainiako estatuko
Quantum Flagship sarearen hiru
nodoetako bat da, Madril eta Bartzelonarekin batera. Quantum
Flagship Europako Batzordeak
finantzatutako ikerketa ekinbide
handienetako bat da, Europa
aurrerapenaren abangoardian
jartzeko. Europako Batzordea
zenbait egitasmoren bidez ari da
lanean teknologia kuantikoak

Etorkizuneko etxea

bultzatzen laguntzeko, Bigarren
Iraultza Kuantikoan sartuta gaudela sinetsita (konputazio kuantikoaren garapenari esker). Adituen esanetan, bigarren iraultza
hau Interneten etorreraren
antzekoa izango da, eta orain teknologia hori ikertzen hasten ez
dena, eztanda egiten duenean, ez
da teknologia hori erabiltzeko gai
izango.

INFORMATIKAREN
PARADIGMA BERRIA
Konputazio kuantikoa informatikaren paradigma berria da. Dena
den, egunero suma daitezke konputazio klasikoaren onurak. Hala
ere, erronka berezi batzuk planteatzen dira, eta gaur egungo ordenagailuek ezin dituzte horiek
konpondu.
Izan ere, kalkulu potentzia askoz handiagoa behar da, eta hori

Jasangarria da, Orkli da
EGUZKI
IRTENBIDEAK

ZORU
IRRADIATZAILE/
FRESKAGARRIA

posible da soilik fisika kuantikoaren legeak exekutatzen badira.
Ondorioz, horrek eskatzen du ordenagailu kuantiko unibertsalak
sortzea.
Konputagailu kuantikoek kalkuluak modu eraginkorragoan
eta azkarragoan egiten dituzte,
teknologia klasikoetan oinarritutako superordenagailuek baino
kontsumo energetiko nabarmen
txikiagoarekin. Gainera, adimen
artifizialaren garapena bizkortzeko ahalmena dute. Horrek lagundu ahal izango du, adibidez, ibilgailu autonomoen softwarea
hobetzen.

AIREZTAPENA BERO-PONPA +
AIREZTAPENA
Pkom4

Ordenagailu kuantikoek simulatzen saiatzen diren mikropartikulen propietate berberak erabiltzen dituzte, eta, beraz, erreakzio
kimiko konplexuagoak erabili
ahal izango dituzte, material eraginkorragoak ekoizteko eta
lehendik dauden produktuak
hobetzeko, hala nola auto elektrikoen bateriak eta eguzki panelak.
Osasun zientzietan ere sendagai
hobeak eta merkeagoak sortzeko
gai izango dira.
Azken batean, teknologia
kuantikoak simulatzea eskatzen
duen sistema konplexu eta zalantzazkoa duen edozein eremutan
erabili ahal izango dira, sektore
ugaritan: biologia, astrofisika,
automobilgintza, kimika, medikuntza, farmakoen ikerketa, iragarpen meteorologikoak, merkatu finantzarioen azterketa, eta
abar.

@

Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.bizkaia.eus
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PArkE TEknologIkoAk
HAndITu EgIngo dIrA

konologikoan aritzen diren enpresen kopurua 137 zen 2017an,
eta 145 2020an.

Euskadiko Parke Teknologikoen Sarean 126 milioi euroko inbertsioa egingo da 2021-2024ko
aldian, 160 enpresa berri erakartzeko eta lehiakorrak izan daitezen azpiegiturak sortzeko.

Bizkaian, Euskadiko Parke Teknologikoen Sareak 200.000 metro koadroko azalera handitzeari
ekiteko asmoa du, zenbait campusetan banatuta. Aurreikusitako inbertsioa 85 milioi eurokoa
da, eta 25.000 metro koadroko
ekarpena egingo duten hiru eraikin egitea aurreikusten da. Negozioaren hedapenak fakturazioa
65 milioi euroraino handitzea
ahalbidetuko du.
Aurreko Plan Estrategikoaren
aldian erregistratutako negozio
datuen arabera, 2017an 255 enpresa zituen Bizkaiko Parke Zientifiko eta Teknologikoak, eta
2020an, 276.

A

rantxa Tapia
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta
Ingurumen sailburuak, Estibaliz
Hernaez Euskadiko Parke Teknologikoen Sarearen presidenteak
eta Itziar Epalza erakunde bereko
zuzendariak Euskadiko Parke
Teknologikoen Sarearen 20212024ko plan estrategikoa aurkeztu zuten urriaren 20an, Zamudioko campusean (Bizkaia),
Planaren ildo nagusien artean,
hazkundearen aldeko apustua
nabarmena da: Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) hiru parke
teknologikoetan lursail aldetik
milioi bat metro koadroko hazkunde globala egitea aurreikusi
da, eta horretarako 126 milioi
euro inguruko inbertsioa egingo
da. Horrela, egungo parkeak handituko dira, eta eraikin berriak
eraikiko dira, 160 enpresa berri
erakartzeko asmoz eta enpresa
horiek lehiakorrak izan daitezen
azpiegiturak sortzeko. Halaber,
Euskadiko Parke Teknologikoen
Sarean Smart estrategia eta trantsizio energetikoa garatzearen aldeko apustu handia egingo da, eta
17 milioi euro inbertituko dira
2035ean autosufizientzia lortzeko.
Hauek dira planaren hiru ardatz nagusiak: modu ordenatuan haztea, ekosistema iraunkorragoak eta eraginkorragoak indartuz; EAEko eta Euskadiko

Zamudioko parke teknologikoa. IREKIA

Miramongo parke teknologikoa. MIRAMONGO PARKE TEKNOLOGIKOA

Parke Teknologikoen Sareko
campusetako enpresen eta pertsonen hazkunde teknologikoari
era aktiboan laguntzea; eta ekosistema zientifiko-teknologikoetan eragitea, zerbitzu bereizgarrien eta Parke markaren zerbitzuen bidez.
Euskadiko Parke Teknologikoen Sarearen bilakaerari erreparatuz gero, 2017-2020ko aldiko datuek joera positiboa erakusten
dute, parkeetako enpresak etengabe hazi direlako eta lanean ari
diren pertsonak gero eta gehiago
direlako. 2021-2024ko plan estrategikoaren aurkezpenean emandako datuen arabera, guztira 580
enpresa teknologiko eta ia 20.000
langile daude (horien artean
1.603 doktoreak dira, % 53k goimailako tituluak dituzte eta % 32
Ikerketa eta Garapena arloan ari
dira lanean). 2020an 554 milioi
euroko gastua bideratu zuen
Ikerketa eta Garapena arlora eta
5.361 milioi euroko fakturazioa
izan zen.

ArAbAko PArkE
TEknologIkoA

Miñaoko parke teknologikoa. RAUL BOGAJO / FOKU

Miñaoko campusean aurreikusitakoa izango da jarduerarik garrantzitsuena, hedapen geografikoari dagokionez: 740.000 metro
koadroko handitzea eta 10,2 milioi euroko inbertsioa aurreikusten dira. Negozioaren hedapenak
fakturazioa 5 milioi euroraino
handitzeko modua emango du.
Azken urteetako bilakaerari
dagokionez, Arabako Parke Te-

bIZkAIko
PArkE ZIEnTIfIko
ETA TEknologIkoA

gIPuZkoAko
PArkE ZIEnTIfIko
ETA TEknologIkoA
Gipuzkoako Parke Zientifiko eta
Teknologikoa 40.000 metro koadro handituko da 2021-2024ko
epean. Gaur egun, Miramonen
eta Hernani-Galarretan ditu egoitzak, eta Hondarribian campus
berri bat sortzeko proiektuaren
bideragarritasuna aztertzen ari
dira. Era berean, eskaintzari
20.000 metro koadroko ekarpena egingo dioten bi eraikin egitea
aurreikusten ari dira.
Aurreikusitako inbertsioa 30,9
milioi eurokoa izango da,
eta negozioaren hedapenak 24
milioi eurorainoko hazkundeari
bide emango diola aurreikusten
da.
Enpresa kopuruari dagokionez, 2017an 138 ziren Gipuzkoako
Parke Zientifiko eta Teknologikoan, eta 2020an, 159.

@

Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.parke.eus

GOIZPER-GUIBE
YOUR PARTNER IN POWER TRANSMISSION

Monitorizazio-softwarea, analisi eta alerta digitalak, potentzia-transmisio
osagaien prebentzio-mantenurako.
Helburua makina-geldialdi probabilitate momentuak minimizatzea da,
mantenua eta kostu-murriztapena proaktiboki programatuz.

www.smartg.com.ai

www.goizper.com
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ERALDAKETA DIGITALA SUSTATZEN
Nafarroako Gobernuak Digitech ekintzailetza teknologiko-digitaleko programa abiatu du, enpresen eraldaketa digitala
eta prozesu ekintzaileak bultzatzeko, eta esparru horietan enpresa proiektu berriak sortzea errazteko.

N

afarroako
Gobernuko
Enpresa Politikaren,
Nazioarteko
Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusiak, Cein sozietate publikoaren bidez eta Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin lankidetzan, Digitech ekintzailetza teknologiko-digitaleko programa
abiatu du, enpresen eraldaketa
digitala eta prozesu ekintzaileak
bultzatzeko, eta esparru horietan
enpresa proiektu berriak sortzea
errazteko. Hala, asmoa da startup digitalen hazkundea bultzatzea –enpresa hasiberriak dira,
baina bizkor handitzen direnak,
eta informazio eta komunikazio
teknologien inguruan sortuak–.
Digitech programaren bidez,
enpresa proiektu berriak bilatu
eta identifikatu nahi dira sektore
digitalean eta teknologikoan, eta
haien bideragarritasun teknikoa
eta merkaturatzeko aukerak aztertu, enpresa proiektu horiek
martxan jarri aurretik.
Egitasmoa ikerlarientzat, master eta doktoretza ikasleentzat,
prestakuntza digitala, zientifikoa
edo teknologikoa dutenentzat,
eta sektore digitalean ekintzaile
izan nahi dutenentzat abiatu da.

Biko, Dasnano, Eosol, GM Global
Solutions, Helphone, IED Electronics, Industrial Augmented Reality (iAR) eta SKF enpresetako arduradunak, hain zuzen ere. Guztiak erreferentzia garrantzitsuak
dira digitalizazioaren arloan.

BERRIKUNTZA
DIGITALAREN GUNEA

Digitech programaren lehen batzarra. NAFARROAKO GOBERNUA

Programan parte hartu nahi
dutenek prestakuntza saioak
egingo dituzte Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Hain zuzen
ere, trebakuntza saio horietan,
ekintzailetza digitalari eta teknologikoari buruzko prestakuntza
ibilbide espezializatua eskainiko
zaie parte hartzaileei, baita arlo
teknologikoan eta digitalean
erreferentzia diren enpresen

aholkularitza eta balorizazio zerbitzua ere.
Mikel Irujok, Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Enpresa
Garapeneko kontseilariak, Digitech programaren lehen batzarrean parte hartu zuen urriaren
20an, Iruñean, eta, nabarmendu
zuenez, «horrelako topaketa bat,
zeinek ekintzaileen, start-up-en
eta enpresa mentore erreferente-

en talentua batzen dituen, modu
bikaina da Nafarroako enpresa
sarearen digitalizazioarekin eta
lehiakortasunarekin dugun konpromisoa berresteko».
Bultzatzaile diren erakundeetako ordezkariekin batera, batzarrean elkartu ziren Digitech programan parte hartzen ari diren
proiektuen eta start-up-en eragileak, eta baita aholkulariak ere:

IRIS Berrikuntza Digitalaren Nafarroako Gunearen Partzuergoa
eratu da aurten; 33 erakunde publikok eta pribatuk osatzen dute;
besteak beste, Nafarroako Gobernuak. Zentro teknologikoak, unibertsitateak, klusterrak, elkargo
profesionalak eta enpresa elkarteak aritzen dira partzuergo horretan, enpresen eta administrazioaren eraldaketa digitala sustatu ahal izateko.
IRIS partzuergoak enpresa txiki
eta ertainen, industriaren eta administrazio publikoen lehiakortasuna hobetu nahi du, eraldaketa digitalaren bidez. Mikel Irujo
Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Enpresa Garapeneko kontseilaria da Partzuergoko zuzendaritza batzordeko burua.

@

Informazio gehiago
nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.navarra.es
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BERRIKUNTZA
INDARTZEKO
ZERBITZUA
Hazinnova doako aholkularitza zerbitzu bat
da; enpresa txikiei eta ertainei berrikuntzako
mikroproiektuak bultzatzen laguntzen die.

E

usko Jaurlaritzak, Spri Taldearen bidez, eta
Innobasque
Berrikuntzaren
Euskal Agentziak martxan jarri dute Hazinnova doako aholkularitza zerbitzua, enpresa txikiei eta ertainei
berrikuntzako mikroproiektuak
bultzatzen laguntzeko eta enpresei premien araberako konponbide jakinak eskaintzeko; emaitza
ukigarriak
dituzten

konponbideak, hain zuzen,
emaitza horien bitartez lehiakortasuna hobetzen laguntzeko.
Hazinnova programako laguntzak enpresako zortzi eremu
hauetako proiektuetara bideratuta daude: finantzak, produkzioa, pertsonak, bezeroak, logistika, prozesu administratiboak,
merkatu berriak eta produktua.
Barne prozesuen arloan, programak aholkularitza espezializatua
eskaintzen du lan egiteko moduak birdiseinatzeko eta enpre-

Berrituz
itzultzea
indartsuago
itzultzea
da

Barakaldoko, Enkarterriko eta Meatzaldeko (Bizkaia) 35 enpresa txiki eta ertainek Hazinnova ziurtagiria jaso zuten
azaroaren 4an, Barakaldon. SPRI

saren eraginkortasuna hobetzeko.
Laguntza hau hamar langile
edo gehiago dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek
izan dezakete. Sektore hauetakoren batekoak izan behar dute: industria edo industriarekin lotutako zerbitzuak, IKT (informazioaren eta komunikazioaren teknologiak ) jarduerak, handizkako
merkataritza, garraioa, biltegira-

tzea, edo finantzak eta aseguruak.
Programaren bultzatzaileek azaroaren 10ean jakinarazi dutenez,
430 enpresak jadanik parte hartu
dute Hazinnovan, eta berrikuntzako mikroproiektuen % 96 arrakastatsuak izan dira. Gainera,
programa baliatu duten lantaldeen asebetetze maila ere oso handia
da; zehazki, 8,82 puntukoa.
Hazinnova programan parte
hartu nahi izanez gero, Spri talde-

aren webgunean bete daiteke eskaera (www.spri.eus). Hortik
aurrera, Hazinnova programako
agente bat adjudikatuko zaio enpresari prozesu osoan lagun diezaion, eta aholkulari aditu bat,
proiektua abiatzen laguntzeko.

@

Informazio gehiago
nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.spri.eus

Innobasquek berritzen
laguntzen dizu.
Elkarlanean ari gara
zure ideiak eta
proiektuak indartzeko,
etapa berri honetan
funtsezkoa izango baita
berrikuntza.
Punta-puntako herrialde
bat gara, bikaina izan
nahi duena.
Berrikuntza da gakoa.

Gure kooperatiba-kulttura gizartean eragin
a

positiboa
a
sortzen
n duten ekimenak sustatzeko motorrra da

Digitalizzazioa eta jasangarritasuna gure

eto
e
orkizun
u a
markatu
uko duten funtse
ezko bi palankak
a dirra
a
www.eroski.es
o

