BIZKAIA

ANDOAIN
ERNAITZA LIBURUDENDA
Zumea, 2
20140 ANDOAIN

BARAKALDO
MILOS PALENZUELA
LIBURUDENDA
Uribe Merindadea, 14
48901 BARAKALDO

BERGARA
ELKAR MEGADENDA BERGARA
Ibargarai, 12
20570 BERGARA
bergara@elkar.com

BASAURI
BIOK LIBURUDENDA
Dr. Garay, 11
48970 BASAURI

DONOSTIA
HONTZA LIBURUDENDA
Okendo, 4
20004 DONOSTIA

BILBO
CASA DEL LIBRO-URQUIJO
Alda. Urquijo, 94
48009 BILBO

ELKAR MEGADENDA DONOSTIA
Fermin Calbeton, 21-30
20003 DONOSTIA
fcalbeton@elkar.com

CASA DEL LIBRO,
LA LIBRERÍA
Colon de Larreategi, 41
48009 BILBO

ELKAR MEGADENDA
Bergara, 6
20005 DONOSTIA
bergarakalea@elkar.com

MACEDA LIBURUDENDA
Santa Clara, 16
48006 BILBO

OSKARBI LIBURUDENDA
Colon pasealekua, 11
20302 IRUN
TOLOSA
ELKAR MEGADENDA TOLOSA
Aroztegieta, z/g.
20400 TOLOSA
tolosa@elkar.com
OÑATI
IBARRONDO LIBURUDENDA
Plaza. Fueros, 10
20560 OÑATI
ZARAUTZ
GAROA LIBURUDENDA
Trinidad, 7
20800 ZARAUTZ

HERRIAK LIBURUDENDA
Licenciado Poza, 11
48008 BILBO
VERDES LIBURUDENDA
Correo, 7a
48005 BILBO
ELKAR MEGADENDA BILBO
Iparragirre, 26
48011 BILBO
iparragirre@elkar.com
LIZARDI LIBURUDENDA
Heliodoro de la Torre, 9
48014 BILBO
CAMARA LIBURUDENDA
Euskalduna, 6
48008 BILBO
BINARIO LIBURUDENDA
Iparragirre, 9 bis
48009 BILBO

Helbide honetara bidali behar da:
OSATUZ aldizkaria
Vitoria-Gasteiz kalea, 3
20018 DONOSTIA

Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea

Formulario honetako datuak fitxategi automatizatu
batean bilduko dira, HABEk eta Osakidetzak
aldizkaria jasotzeko eskabideak kudeatu ahal
izateko. Fitxategi datuetara sartzeko, datuok
aldatu eta deuseztatzeko eskubidea erabili nahi
izanez gero, HABEra jo dezakezue: Vitoria-Gasteiz
kalea, 3-6. 20018 Donostia.

HARPIDETZA-ORRIA

IRUN
ELKAR MEGADENDA IRUN
Colon pasealekua, 8
20300 IRUN
irun@elkar.com

KUKUMA LIBURUDENDA
Colon de Larreategi, 21
48001 BILBO
KIRIKIÑO LIBURUDENDA
Colon de Larreategi, 11
48001 BILBO
LAUAXETA LIBURUDENDA
Rodriguez Arias, 45
48011 BILBO
DURANGO
HITZ LIBURUDENDA
Artekalea, 14
48200 DURANGO
LEIOA
ARTAZA LIBURUDENDA
E.H.U. Leioako Kanpusa
Posta kutxa 56
48940 LEIOA
SANTURTZI
TEMAS LIBURUDENDA
Pagazaurtundua, 3
48980 SANTURTZI

aldizkaria non

GIPUZKOA

ARABA
GASTEIZ
ELKAR MEGADENDA GASTEIZ
San Prudencio, 7
01005 GASTEIZ
sanprudencio@elkar.com

NAFARROA
ARBIZU
BERIAIN LIBURUDENDA
ETXARRI
KAXETA LIBURUDENDA
IRUÑEA
AUZOLAN LIBURUDENDA
San Gregorio, 3
31001 IRUÑEA
AUZOLAN LIBURUDENDA
(Berria)
Tutera, 16
31003 IRUÑEA
ELKAR MEGADENDA IRUÑEA
A.M. Larraona, z/g.
Golem Eraikina
31008 IRUÑEA
amlarraona@elkar.com
LIBRERÍA EL PARNASILLO
Castillo de Maya, 45
31004 IRUÑEA

CASA DEL LIBRO-AXULAR
LIBURUDENDA
Arka, 11
01005 GASTEIZ

IPARRALDEA

STUDY LIBRERÍA
Fueros, 12
01004 GASTEIZ

BAIONA
ELKAR MEGADENDA BAIONA
Arsenal Plaza
64100 BAIONA
baiona@elkar.com

AYALA LIBURUDENDA
ELKAR MEGADENDA GASTEIZ
Apraiztarrak, 1-Campus
01006 Araba
campus@elkar.com

Izen-deiturak: ……………………….....……………………………….…….....................……...
Identifikazio Fiskalaren Kodea / Nortasun-agiria: …………....………………………..………..
Helbidea: ………………………………………......................…. Telefonoa: …...……….……...
Herria: ………….…...........….…..….. Posta-kodea: …....….…. Lurraldea: …….….…....….....
Posta elektronikoa: ………….……………………………………………..
OSATUZ ALDIZKARIA JASO NAHI DUT 2008/09 IKASTURTEAN (10 ALE)
HARPIDETZA ARRUNTA: 26,20 €
EUSKALTEGIKO IKASLEAK: 13,10 €
ZEIN EUSKALTEGITAN ARI ZARA IKASTEN? .................................................................................
MEDIKUNTZA, ODONTOLOGIA EDOTA ERIZAINTZA FAKULTATEETAKO IKASLEAK: 13,10 €
ZEIN FAKULTATETAN ARI ZARA IKASTEN? ....................................................................................
HONELA ORDAINDUKO DUT:
HABEREN IZENEAN LUZATURIKO TXEKE BIDEZ
TRANSFERENTZIA BIDEZ (KUTXA 2101 0381 01 0003069002)
KONTU KORRONTE BIDEZ: BANKUA EDO AURREZKI KUTXA: …….………...……....….........
SUKURTSALA: …..............….. K.D.: …...…...
ZENBAKIA: ….….…..............……………
www.euskadi.net/osatuz edo www.ikasbil.net atarietan ere aurkituko duzu harpidetza egiteko modua.
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Zure txokoa
Hona hemen gure erredakziora nahiz
ikasbil atarira (www.ikasbil.net) iritsi diren
zalantza eta iradokizunak.
Zuentzat ere baliagarri izango direlakoan
eman ditugu argitara.

Kaixo, lagunak. Zuen atariaren aurreko bertsioan (ikaslearen gunea deitzen zenekoa) asko erabiltzen nuen atal
bat zegoen, IKASLEAREN KOADERNOA izenekoa (paperezko HABE aldizkarian argitaratzen duzuena, baina formatu
elektronikoan). Orain, ordea, www.ikasbil.net atarian ez
da inondik ageri. Bertan dago eta ni ez naiz konturatu?
Mila esker zuen laguntzagatik.
Irakasle bat
Lehenik eta behin, eskerrik asko zure galdera bidaltzeagatik. Ez
zara IKASLEAREN KOADERNOAz galdetzen digun lehen pertsona eta jakin badakigu estimazio ikaragarria zuela. Ikasbil ataria
martxan jartzearekin batera, ordea, atala desagertu egin zen,
sistema berriak ez baitu aukerarik ematen era horretako egiturak mantentzeko. Dena dela, une honetan egingarria ez bada
ere, aurrerago berreskuratzeko aukera egon badagoela agindu
digute informatika-adituek eta beraz, zuen interesa ikusita, hala
egiteko asmoa du HABEk. Hala gertatzen denean, jakinaraziko
dizuegu.

Aupa! Gaztelaniatik euskarara itzultzeko doaneko zerbitzuren bat ba ote dagoen jakin nahi nuke. Gure enpresan,
batzuetan, testu motzak itzuli beharrean gaude eta zalantzak sortzen zaizkigu. Nora jo dezakegu?
Mila esker eta ondo izan
Joxean, Gasteiz

Euskara hobetzen ari naiz zuen webgunearen laguntzaz.
Ikaslearen gunean ari naiz. Hau ikusita, ez dut oso argi
mugagabearekin erabili behar den aditza:
Zuek idatzita: "bi pertsonak egin du"; hori mugagabea da,
baina "bi pertsonek egin dute"; hori plurala da. Hemen mugagabearekin aditza singularrean. Baina ondoren: Lau neskei eman
diete saria"... Ez!: "lau neskari eman diete saria". Zergatik diete eta
ez diote? Azkenik, "hiru enpresek botatzen dituzte zaborrak ibaira"...
Ezta ere! Jakineko hiru enpresa zehatz ez badira, behintzat, "hiru
enpresak botatzen dituzte zaborrak ibaira" esan. Zergatik ez ditu?
Lehenengo esaldia oker dagoela esango nuke, baina eskertuko
nizueke argitzea. Mila esker.
Josune
Ondo ari zara, Josune, baina kontua da mugagabearen kasuan
aditza singularrean nahiz pluralean erabil daitekeela, bi formak
direla zuzenak. Adibide horietan, ordea, singularra aukeratu da,
baina pluralean ere egon zitekeen.

Kaixo, kontsulta bat daukat: Ba al dago fororen bat euskara
praktikatzeko beste pertsonekin?
Mila esker
Jon
Guk dakigula, euskara-ikasleentzat bereziki sortutako fororik ez
dago. Beste kontu bat da zenbait web gunetan jendeak euskaraz
idazten duela, baina oro har, euskaldun zaharrak dira pertsona
hauek. Gure guneak ere une honetan ez du aukera hau eskaintzen, baina aurreikusita dago aurki honelako tresnak txertatzea.
Adi egon eta ea uste baino lehen martxan jartzen den.

Zenbait Udalek doaneko itzulpen-zerbitzua eskaintzen dute.
Hortik aurrera, ordaindu egin behar da. Badakizu, beraz, kontsulta egizu zure Udalean, bertan argituko dizute dituzun aukerak eta epeak.

Komiki hau ikus eta entzuteko, jo helbide honetara: www.ikasbil.net

AI ENE! BETI BERDIN!
EZ DAKIT ZER AUKERATU
INAUTERIETARAKO...

Komikia

EGIA ESAN, EZ DA ERRAZA
IZANGO GABONETAN IRABAZI
DITUZUN KILOAK
DISIMULATZEA...

ZERGATIK EZ ZARA
MUNDUKO BOLAZ
MOZORROTZEN?
TXO!

Zure txokoa da hau, idatziguzu!

motzean
Gaurgero
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Argazkia:
Pedro Etxebeste

ELEKTROKARDIOGRAFIAREN ATLASAREN EDIZIO
ELEKTRONIKOA OSAKIDETZAKO WEBGUNEAN
2 Elektrokardiografiaren atlasa eskuragarri dago euskarri elektronikoan Osanet-en, euskaraz eta gaztelaniaz.
(http://www.osanet.euskadi.net/r85-20319/eu/contenidos/informacion/atlas_electrocardiografia/eu_atlasa/electrokardiografia.html)
Liburuaren koordinatzaileak Pedro Aierbe, Enrique Molinero, Jose
Miguel Ormaetxe eta Juana Oyanguren izan dira.

DONOSTIA OSPITALEA: MEDIKUNTZA
INTENTSIBOKO UNITATE BERRIA ETA DONOSTIA
OSPITALEKO 2008KO SARIAK
2 Medikuntza Intentsiboko Unitate berria inauguratu

da
Donostia Ospitalean. Eraikitzeko, 9 milioi euroko inbertsioa egin
du Osakidetzak, eta hiru urteko lanen emaitza izan da. Juan Jose
Ibarretxe lehendakaria, Gabriel Inclán sailburua eta ospitaleko
arduradun nagusiak izan dira aurkezpenean.

Liburuak hamabi atal ditu eta elektrokardiografiaren interpretazio kliniko egokia egiteko, tresna sinple eta eguneratua eskaintzea du helburu.
1. Oinarriak
2. Interpretatzeko sistematika
3. Barrunbeen hazkundeak
4. Bentrikulu barruko blokeoak
5. Kardiopatia iskemikoa
6. Bradiarritmiak
7. Takiarritmiak
8. Eszitazio-aurrea
9. Taupada-markagailuak
10. Asaldu elektrolitikoak
11. EKG eta farmakoak
12. EKG pediatrian
Liburuak elektrokardiogramako irudiak argi eta garbi erakusten
ditu eta izaera didaktikoa du. Oso erabilerraza da lanean diharduten profesionalentzat nahiz gure fakultateetan dauden eta
etorkizunean profesionalak izango direnentzat.

Horren ostean, ospitaleko areto nagusian elkartu dira Donostia
Ospitaleko 2008ko sariak banatzeko antolatutako ekitaldian.
Hona hemen sariak eta irabazleak:
– Ospitalean euskaren erabilera sustatzeko Joanes Etxeberri
saria Elena Zubillaga dk.ak irabazi du.
– Mediku egoiliar onenaren lehen eta bigarren sariak Igor
Oyarzabal eta Ane Gibelalderentzat izan dira, hurrenez
hurren.
– Eta, azkenik, lan profesional onenaren saria, aurten bi arlotan banatu da. Batetik, asistentziala, Gibel, Behazun eta
Pankreako Unitateak irabazi duena, eta Beguiristain eta
García Bengoechea doktoreek eta Eyaralar gainbegiraleak
jaso dute. Bestetik, ez-asistentziala; azken sari hau Sukaldeak, Komunikazio Unitateak eta Zerbitzu Orokorretako
Zuzendariordetzak lankidetzan egindako lanari eman diote,
eta saria jasotzera, Jesús Orcajo, Lurdes Ubetagoiena eta
Sara Oyarzabal hurbildu dira.

ERAIKUNTZA BERRIAREN INAUGURAZIOAREKIN,
ONKOLOGIKOAK ETAPA BERRI BATI EKIN DIO
MINBIZIAREN AURKAKO BORROKAN

GURUTZETAKO OSPITALEAK ZILARREZKO Q-A LORTU DU

2 Eraikin berria Donostia Ospitalearen ondoan kokatu da eta
urtarrilaren 16an inauguratu zen.
Minbizia tratatzeko eta hari aurrea hartzeko, XXI. mendeko ospitale-azpiegitura nagusia bihurtzeko helburuarekin jaio da Onkologikoa.
Onkologikoa teknologiarik aurreratuenaz baliatu ahal izango da
minbiziaren aurkako borrokan. Estatuan dagoen Tomoterapia
Helikoidaleko hirugarren azeleragailua izango du bere esku, minbiziaren tratamendurako gaur egungo teknologiarik aurreratuena
erabiltzen duena.
Horrez gain, lau operaziogela adimendunak ere izango ditu. Horrela, kirurgialariek beren materiala ordenagailu bidez kontrolatu
eta beste profesionalekin
koordinatu eta kontrolneurri handiagoak bermatzerik izango dute.

2 Gurutzetako Ospitalea ebaluatzeko prozesua ekainean hasi
zen, Bikaintasunerako Euskal Fundazioa den EUSKALITi EFQM
Memoria helarazi zitzaionean; eta iazko abenduan amaitu zen,
ebaluatzaileek ospitaleko 85 lagun baino gehiago elkarrizketatu
ondoren. Horren emaitza zinez pozgarria izan da, Gurutzetako
Ospitalearen kudeaketari Zilarrezko Q-a aitortu baitzaio.
Gainera, ebaluazio-taldeak ospitaleko kudeaketa-sistemaren
indarguneak eta ahuleziak jaso ditu, 2009-2012 Plan Estrategikoa
gauzatzeko orientabide izango direnak.
Sariak abenduaren amaieran banatu
ziren, BECen ospatu zen ekitaldi jendetsu batean, ospitaleko langile
ugariren parte hartzearekin. Aitorpen honek Gurutzetako Ospitalearen ahaleginak saritzen ditu bere
zerbitzuaren kalitatea bikaina izan
dadin, eta baita ospitaleko langile
guztion lana ere. Zalantzarik gabe,
aurrerantzean ere bide hori jorratzeko pizgarria izango da.
Eskerrik asko horretan laguntzen diguzuen guztioi.
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Javier Rey,
emagina1
Oihana Prado (Kazeta5)

2 Javier Rey emaginak 1.200 hau-

rren jaiotzan hartu du parte. Euskadiko ospitale batean lan egin zuen
lehen gizonezko emagina da Javier.
Ia nahi gabe hasi zen espezialitate
honetan lanean, baina gaur egun ez
lukeela besterik aukeratuko dio.

B

ilbon emagintzako-ikasketak egin ondoren bi
urte eman zituen lanean Gurutzetako Ospitalean, Donostiara iritsi baino lehen. Lanean hasi
zenean, ez zuen ogibide honetatik gehiegi espero,
baina orain “ondo dakit zertan datzan eta zer nahi dudan”.
Osasun-arloan, lanik alaiena berea dela adierazi digu. “Normalean, ospitaleetan miseriak izaten dira, gure kasuan izan
ezik. Harremana gustatzen zait, oso pertsonala baita. Bestalde, hasten duzuna bukatu egiten duzu: hamabi orduko txandak egiten ditugu, eta beraz, denbora aski izaten dugu ekindako lanari amaiera emateko”.

Gizonezko emagin bat
Javierri ezinbesteko galdera egin behar izan diogu: gizonezkoa izateak bere lanean lagundu edo kalte egin dion. “Ez
bata, ez bestea. Elkarrizketa hau, adibidez, gizonezkoa naizelako sortu da. Ez dut nabarmendu nahi, ospitalean beste edozein emakume emagin bezalakoa naiz eta hala hartzen dut
neure burua ere”.
Andre artean egoteak gauza on eta txarrak dituela aitortzen
badu ere, gustura dabilela nabarmentzen du. “Andreen artean eta andreentzako egiten dut lan, eta oso ongi moldatzen
naiz. Inbidia pixka bat ere izaten dute ingurukoek, andreekin
asko egoten naizelako. Dena dela, ez dut uste emakumeak
gehiago ulertzen ditudanik.
Izaten du, hala ere, oztoporik. “Batzuetan, hainbat gizonezkok ukatu egin izan didate beren emakume bikotekidearekin
lan egitea, ijitoek edo arabiar batzuek esate baterako; ulertzekoa da, dena den, arrazoi kulturalak tartean daudenean”.
Horrez gain, erditzeko une larri eta estresagarrian, emakume
batzuek beren sufrimendua ulertzeko gaitasunik ez duela
leporatzen diote. “Egia da inoiz ez dudala sentituko emakume

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 405835 idatzita.

batek erditzean sentitzen duena, baina 20 urteko esperientzia
dut eta enpatia sentitzeko gai naiz”, esan digu Javierrek.
Ogibidearen izenak emakumea ekartzen dio burura edonori,
batez ere gaztelaniaz (matrona). Gizonezko emagina izendatzeko lege-hutsunea dagoela argitu digu. “Matrono esaten
digute, baina niri ez zait batere gustatzen. Real Academia
Españolari galdetzea erabaki nuen eta matrono ez zela posible esan zidaten. Niri gaztelaniaz comadrona erabiltzea gustatzen zait, eta euskaraz emagina esaten didate”.

Unea iritsi da
Ospitaleko emaginek hainbat funtzio dituzte: erditzea monitorizatzea, larrialdiez arduratzea, haurdun daudenekin solairuan egotea... Baina funtziorik ezagunena erditzean laguntzea da. “Lehenengo neure burua aurkezten dut, eta gero
erditzeko plana egiten dugu, naturala edo ohikoa izango den
erabakitzeko. Ebakuntza-gelan, berriz, erditze gehiago izan
al dituzten galdetzen diegu, eta baita eskakizun berezirik ba
ote duten ere: epidurala nahi duten, esku-hartze asko edo
gutxi nahi duten...”.
Hasieran, emakumeek Javier ikusten dutenean, harrituta gelditzen direla aitortu digu. “Gehienek badakite existitzen naizela eta toka nakiekeela. Emakumeek onartu egiten dute
ginekologoa gizonekoa izatea, baina emagina gizonezkoa izatea ez da hain arrunta. Emagina denbora guztian egoten da
erditzean; ginekologoa, aldiz, une batez, eta ez beti. Emakumeekin dugun harremana ezberdina da, hurbilagoa”.

Javier Rey, emagina

Erditze guztiak ezberdinak dira, baina batzuk besteak baino
bereziagoak direla baieztatu digu Javierrek. “Erditze guztiak
dira politak, baina badira oso bereziak direnak. Andre batekin, arrazoi bat edo bestea dela medio, harreman berezia
suertatuz gero, erditze hori aparta izango da. Batzuk negar
batean egoten dira haurra jaiotzen denean, eta beste batzuk,
aldiz, oso serioak dira”.
Guztietan berezienak bere semeenak izan ziren. Javierrek hiru
seme ditu eta emagin aritu zen hiruretan. “Lehenengo bietan, dilatazioa etxean egin genuen, garai hartan ez zen epidurala orain bezala eskaintzen; jaiotzeko unean, berriz, beste
emagin batekin egon nintzen. Hirugarrenean, ordea, dena
neuk egin nuen. Guztietan bereziena izan zen”.

Erditzeko topikoei buruz
Javierrek esan digunez, erditzeak zeharo aldatu dira azken 20
urteotan. Epiduralaren erabilera, haurdunaldiaren jarraipen
zorrotzagoa, erditze naturalagoen joera eta bikotekidearen
protagonismoa handitu izana dira aldaketa nagusiak. Ildo
horretatik, benetako protagonista emakumea bera dela azpimarratzen du. “Bikotearentzat ikaragarri ederra da umearen
jaiotzan parte hartzea, baina ama da protagonista bakarra,
berak izaten baitu umea. Nik, aldiz, umea jaso egiten dut.
Pazientzia handia izan behar da, horrela ateratzen baitira
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gauzak ongi. Jaiotzen denean, umea amaren gainean jartzeko unea da onena”.
Donostia Ospitalean 13 erditze izaten dira batez beste egunero. Alderdiren batek erditze kopurua baldintzatzen ote
duen galdetu diogunean, ez digu erantzun zehatzik eman.
“Lau erditzetik bat induzitua izaten da gaur egun, eta beraz,
estatistikak porrot egiten du. Gauean erditze asko gertatzen
dira, bai, baina baita egunez ere. Ilgora edo ilbetea dagoenean ere, badirudi erditze gehiago daudela, baina ez da beti
hala izaten. Uste dut badagoela baldintzatzen duen zerbait,
baina ez dut uste ilargia soilik denik. Presio atmosferikoa,
agian. Zaila da jakitea, baina egia da sarritan patroi batzuk
errepikatu egiten direla”.

*

BATEZ BESTE.- Por término medio. Moyenne.
EBAKUNTZA-GELA.- Quirófano. Salle d’opération.
EMAGIN.- Comadrona, matrona. Sage-femme.
ERDITZE.- Parto. Accouchement.
GAITASUN.- Capacidad. Capacité.
ILBETE.- Luna llena. Pleine lune.
ILGORA.- Cuarto creciente. Premier quartier de lune.
OGIBIDE.- Lanbide. Profesión. Profession.
TXANDA.- Turno. Tour.
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Jabier Agirre, UZEI

Ikusmena eta eskolako porrota1
2 Eskolako errendimendu egokian

eragina duten faktoreen artean, ikusmena da garrantzitsuenetakoa, ikerketa ugariren arabera, bide horretatik
jasotzen baitu umeak informaziorik
gehien. Ez dira ahaztu behar, hala ere,
entzumena, kontzentrazioa edo aditasuna bezalako gaitasunak, horiek ere
bere pisua baitute eskola-porrotean.

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 405836 idatzita.
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I

kusmenera etorriz, hasieratik argi utzi beharra dago ikusmen
ona ez dela urrutitik ongi ikustea bakarrik, jende askok begizorroztasunari soilik erreparatzen baitio. Izan ere, hurbileko distantziak dira ikasleak gehien erabiltzen dituenak, gaur
egun batik bat, irakurketa eta idazketarekin batera ordenagailu-pantailen erabilerak garrantzi eta denbora handia hartzen
baitu umearen eskolako zereginetan.
Garrantzizkoa da ikaslearen ikusmena aztertzerakoan, begietako zolitasun edo zorroztasuna distantzia guztietara neurtzea,
eta horrekin batera baita begi bien enfokea eta bat-egitea ere
aztertzea, balio horiek estatistikoki umearen adinari dagozkionak baino baxuagoak gerta baitaitezke. Badira, gainera, pertzepzioarekin lotutako beste faktore batzuk ere, esate baterako ikusmeneko irudia epe luzera edo laburrera gogoratzeko
ahalmena, horrek ikusmena prozesatzeko moduari eragingo
diolako. Eta faktore horri dagokionez ere, harrigarriak dira ume
batetik bestera aurkitzen diren desberdintasunak, ikerketa
talde baten barruan egiten bada.

Zer-nolako disfuntzioak aurkitzen dira umeetan?
Umeak eskola-garaian egin behar dituen lanei begira, eta bere
errendimenduan eragina izan dezaketen alderdiak kontuan
hartuz, hauek izango lirateke ikusmenarekin lotutako disfuntziorik nabarmenenak:
• Anblioplia. “Begi alferra” esaten zaiona da,
hainbat arrazoi direla medio ez da begizorroztasun egokirik lortzen, ezta betaurreko
graduatuak edo ukipen-lenteak erabiliz
gero ere. Begi bakarra erasaten bada,
umeak errendimendu egoki samarra lor dezake eskolan, begi bakarreko ikusmenarekin
bada ere. Baina bi begiak baldin badaude
erasanak, lupak eta irudia handitzeko bestelako sistemak erabiltzea pentsatu beharko da,
umeari bere eskolako zereginak errazteko.
• Miopia. Begi-globoa luzatzeagatik sortzen
da, begia desenfokatua dago eta urrutiko
ikusmena ez da egokia (umeak ez du arbela
ondo ikusten, esaterako). Ikasteko distantzian, ordea, ikusmena egokia da, normala,
miopia oso maila altukoa ez bada. Akatsa
betaurrekoekin edo ukipen-lenteekin konpentsa daiteke, baina kasu horietan komeni
da egiaztatzea konpentsazio horrek hurbileko
ikuspenean ere umeari errendimendu optimoa ematen diola.

*

BEGI-GLOBO.- Globo ocular. Globe oculaire.
BEGI-ZORROZTASUN.- Begi-zolitasun. Agudeza visual.
Acuité visuelle.
ERASAN.- Afectar. Affecter.
ESKOLA-PORROT.- Fracaso escolar. Échec scolaire.
GAITASUN.- Capacidad. Capacité.
IKUSMEN.- Vista, visión. Vue.
UKIPEN-LENTE.- Lentilla. Lente de contacto, lentilla.
Verre de contact.
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• Hipermetropia. Kasu honetan begiak bere potentzia fokalari dagokiona baino luzera txikiagoa du, baina miopian gertatzen denaren kontra, eta kristalinoa aldaraziko duen muskuluen ahalegin baten bidez, ikusmen aratz eta garbia lor
dezake umeak. Hala ere, umeak enfokatzeko —eta zehatzago esateko “ondo enfokatzeko”— egin behar duen lan
hori, epe luzera, nekosoa gertatzen da, eta errendimendua
gutxitzea ekar dezake, hurbileko ikuspenean egiten diren
lanetan bereziki. Enfokatzeko gaitasun berezi hori handia da
ume eta gazteetan, baina gutxituz doa adinarekin.
Beharrezkoa izan daiteke betaurrekoekin edo ukipen-lenteekin konpentsatzea, baita haur edo gazteen kasuan ere.
• Astigmatismoa. Kasu honetan, begi bakoitzean enfokatzeko
akats desberdina gertatzen da (izan daiteke miopia edo
hipermetropia), eta horrek ikusmen zirriborrotsua eragiten
du. Zenbat eta handiagoa izan astigmatismoa, orduan eta
eskasagoa izango da begiaren errendimendua. Zenbait
kasutan, gainera, buruko minak ere ager daitezke, begien
etengabeko lanaren eraginez. Betaurrekoekin edo ukipen-lenteekin konpentsatzen da.
• Enfokearen eta konbergentziaren desorekak. Errendimendua
egokia izan dadin, bi begiek enfokea eroso eta garbi mantendu behar dute denboran zehar, hurbileko ikuspenean.
Horrez gain, begi bakoitzaren irudiek bat egin behar dute,
luzaroan horrela irauteko. Eskolako porrota duten umeek,
ordea, gaitasun horiek beren adinarekiko oso gutxituak izan
ditzakete eta horregatik ez dute trebetasunik lortzen eskolako lanetan. Ez da arraroa izaten, gainera, ume hauek urrutiko begi-zorroztasun bikaina izatea, eta horrek kontraste handiagoa sorrarazten du hurbileko lanetan zein gaizki aritzen
diren kontuan hartzen denean.

Nola susmatu ikusmenaren arazo bat egon daitekeela
tartean?
Begi-zorroztasuna erasana dagoen kasuetan, umea bera kexatuko da, ez duela ongi ikusten esanez. Beste kasu batzuetan,
ordea, erlazio hori ez da hain argia izango eta ikaslea “alfertzat” joko dute ingurukoek (irakasle nahiz gurasoek).
Normalean, umeak ekin ekiten dio eskolako lanei, baina ez da
lanari luzaroan eusteko gai, berehala nekatzen da, ez dagoelako eroso, eta irakurtzeko edo ikasteko gogoa galduz doa pixkanaka.
Horregatik, diagnostikoa egin ahal izateko, irakasleak eman
dezakeen informazioa balio handikoa da, sarri askotan eskola-porrota duen ume batek nota txarrek adierazten dutena baino
gaitasun askoz ere handiagoak izan baititzake. Beste ezaugarri
batzuei ere kasu egin behar zaie: umea erraz distraitzen da,
kontzentratzeko zailtasunak ditu, etab. Edo ikasteko orduan
edo ikasgelan bertan hartzen duen jarrerari ere erreparatu
behar zaio, ea buruko minik ba ote duen, begi gorrituak edo
malko-jariorik baduen ala ez…
Eta, noski, susmorik txikienaren aurrean,
ikusmeneko espezialistarengana bidaliko
dugu haurra. Adituak umearen begi-zorroztasuna neurtzearekin batera, ikusteko sistema
osoaren errendimendua ere baloratuko du,
irakasleen oharrekin eta ikaslearen portaerari
buruzko oharrekin batera.
Behin balorazioa egin ondoren, hartu beharreko neurriak adieraziko ditu espezialistak:
izan daiteke ikusmena zuzentzeko neurriak
(betaurrekoak normalean, umearen adinarengatik), edo ikusmen-sistema indartzeko ariketak gomendatuko ditu. Oso garrantzitsua da
etxean edo ikasteko lekuan argiztapena
egokia izatea: esaterako, irakurtzeko testuaren gainean lanparak goitik eta esku nagusiaren kontrako aldetik egin behar du argi.

ARATZ.- Nítido/a. Net/nette.
ARGIZTAPEN.- Iluminación. Éclairage.
MALKO-JARIO.- Lagrimeo. Larmoiement.
SUSMO.- Sospecha. Coupçon.

1

Ikusmena eta eskolako porrota. Hiztegia lantzen

2

✎
1.- Ikusmenarekin lotutako kontuak izan dira artikuluaren ardatz nagusia. Ikusmena,
alegia ikusteko ahalmena. Gainerako zentzumenak ere hortxe daude (usaimena,
entzumena...). Ea zenbat hitz asmatzen dituzun –men bukaerarekin amaitu eta
osasunarekin zerikusia dutenak. Egingo al zenuke esaldi bana horiekin?
Hitzak

Idatzi esaldi bana

adimen

Adimen handiko gizona izan zen Einstein.
✎

2.- Begi hitzaren inguruan hainbat hitz elkartu sortu dira euskaraz, horietako asko erabat lexikalizatuta iritsi zaizkigu gure egunotara. Ezkerreko zutabean gaztelaniazko
hitzen euskal itzulpenak jarriko al dituzu eskuinekoan, begi edo begitik eratorritako
hitzak erabiliz?
Gaztelaniaz

Euskaraz

orzuelo

Bekatxo, begitxindor

ceja

✎

fondo de ojo
pupila, niña del ojo
globo ocular
catarata
tuerto
párpado
ojeras

1 Nahi izanez gero, ariketa hauek badaukazu Osatuz webguneak egiterik, bilatzailean 406123 idatzita

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 45. orrialdera.

pestaña
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INGEMAtik
Ainhoa Arrillaga
ELIZARAN zentroko
gizarte-laguntzailea

E

2

Ezintasunei
eta nagusien
beharrei
aurre egiteko
baliabideak1
2 Adineko pertsonak laguntzaren baten

beharra izaten hasten direnean, ezintasuna agertzen denean, gaixo daudenean...
beren ingurukoek (lagunek, familiak,
etab.ek) aurre egin behar diote egoera
berri horri eta horretara egokitu.

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 405838 idatzita.

goera hauetan, beti zaintzaileak egon ohi dira eta, normalean, zaintzaile baten eskuetan gelditzen da erantzukizun
handiena: zaintzaile nagusiaren eskuetan, hain zuzen ere.
Zaintzailearen profila honako hau da: emakumea, adineko pertsonaren edo gaixoaren alaba, 52 urte ingurukoa eta –ikerketek
adierazten duten bezala– astean 40 orduko arreta ematen dio
gaixoari.
Zainketa hauen ondorioz, zaintzailearen sindromea deritzona
gertatzen da, ondorio larriekin: antsietatea, lo egiteko arazoak,
depresioa, oinaze fisikoak, bakardadea, bakartzea, aisialdirako
astirik ez, gizarte-sarearen galera, laneko etekina jaistea...
Horrek guztiak eragingo du zainketa behar den bezala ezin
burutzea.
Argi dago egoera horretara ez iristeko, baliabideak behar ditugula. Ezintasuna azaltzen denean, garrantzi handikoa da gizarteak eta erakundeek eskaintzen dituzten baliabideak erabiltzea.
Ezintasun mota asko daude: fisikoa, psikikoa, sentsoriala, intelektuala... Ezintasuna adinaren arabera banatzen badugu, bi
talde nagusi aterako zaizkigu: hirugarren adina eta gazteak.

INGEMAtik
Ezintasunei eta nagusien beharrei aurre egiteko baliabideak

Hirugarren adinekoentzako baliabideak
Zahartzaroari nabarmen eragiten dio populazioaren bilakaerak;
adin-talde hori luzatzen eta handitzen ari da. Gizarte-zerbitzuek
eta elkarteek lan asko egiten dute egoera horri aurre egiteko,
beharrei erantzuteko eta gero eta baliabide gehiago jartzeko
gizartearen esku.
Bide publikotik baliabideak lortzeko, beti udaletxeko gizarte-zerbitzuetara jo behar da. Bertatik bideratzen dira eskaera guztiak, nahiz eta gero eskumena beste erakunde batek izan.
Baliabide nagusiak ondorengo hauek izan daitezke:
• Parte-hartze aktiboa. Komunitateko baliabideak eta programak, pertsona helduen bizi-kalitatea hobetzeko: entretenimendua, osasun-hezkuntza, kirola, aisialdia betetzeko
ekintzak...; hori guztia komunitateko baliabide ezberdinak
erabiliz (kultur etxeak, kirol-zentroak, musika-eskolak, + 55
programa, zaharren zentroak...).
• Autonomoentzat apartamentu babestuak, etxebizitza
komunitarioak edo egoitzak: etxebizitza txikiak, espazio
komun eta zerbitzu bereziekin, pertsonaren bizimodua
ahalik eta normalizatuena eta seguruena izateko profesionalen gainbegiradarekin.
• Abegi-familiak: pertsona heldu bat familia normalizatu
batekin batera bizitzea; familia adinekoaren zainketaz
arduratuko da.
• Etxez etxeko laguntza: etxean profesional baten laguntza
jasotzea, etxeko garbiketak eta antolaketa edo norbanakoaren higienea egin ahal izateko.
• Telealarma: zerbitzu ezberdinekin harreman zuzena duen
telefono berezi bat, bakarrik dauden edo bizi diren pertsona nagusientzat.
• Pertsona helduak eta ikasleak elkarrekin bizitzen. Bakarrik
bizi diren zaharrek ikasle bati abegi egiteko aukera dute
ikasturtean zehar. Honela, batek etxea eta konpainia lortuko du, eta besteak laguntza eta bakardadeari aurre egiteko
bidea.
• Pertsona mendekoentzako egoitzak: laguntza gehiago eta
espezializatua behar duten helduentzako etxebizitza.
Lantalde bereziekin, pertsona helduak eta bere familiak bizitza kalitate guztiarekin aurrera eramateko eskubide osoz.
• Aldi baterako egoitzak: pertsona zaharra familiarekin bizi
denean, familiak zainketetan atsedenaldi bat izan dezan,
urtean 30 egun gehienez, aukera daukate egoitza batean
egoteko. Honela, zaharra arreta guztiekin zainduta dagoenean, familiak atsedenaldi bat izango du, oporretara joateko, konpromisoei aurre egiteko...
• Laguntza teknikoak eta ingurunearen adaptazioa: etxebizitza egokiagoa izateko laguntzak, hala nola, bertan egin
beharreko egokitzapenak (komunak, eskailerak, sarrerak...),
laguntza tekniko pertsonalak (gurpildun aulki bereziak,
autoak egokitzeko...) eta komunikatzeko laguntzak (entzuteko protesiak, softwareak, inguruaren kontrola...).
• Pertsona heldu mendekoentzako eguneko zentroak: zaharrak eguna zentro berezi batean pasatzen du, ekintza eta
arreta bereziekin, eta horrela familiak bere eguneroko bizitza egiten jarrai dezake; arratsaldean berriro elkartzen dira
etxean.
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• Sendian programa: hainbat baliabide daude, batez ere
familiei zuzenduak: aldi baterako egonaldiak egoitzetan,
asteburuetarako egoitzak eta eguneko zentroak, familiak
prestatzeko saioak eta laguntza-taldeak, familientzako
arreta psikologikoa eta laguntza ekonomikoak.
• Elkarte bereziak: behar edo gaixotasunen arabera sortutakoak, hala nola, Alzheimer (AFAGI), boluntarioak (NAGUSILAN)...

Gaztaroan gertatzen diren ezintasunei aurre egiteko
baliabideak
Gaixotasunak oso era ezberdinean bizitzen dira adinaren arabera, eta argi dago pertsona baten beharrak ere asko aldatzen direla adinari erreparatuz gero. Ezintasunen bat duen pertsona edo
familia batek bere esku izango ditu, segur aski, aurretik aipatu
ditugun baliabideak (ezintasunaren arabera kontsultatu behar).
Esan beharra dago gaixotasunekin erlazionatutako elkarte
berezi asko sortu direla eta ari direla sortzen, laguntza asko
ematen dutenak, eta, batez ere, egoera oso ondo ezagutzen
dutenak. Hortaz, inolako zalantzarik gabe jo daiteke elkarte
horietara (ADEMGI, ADELA, ATECE, AGUIFES, ELKARTU...).
Hona hemen beste baliabide batzuk ezintasunaren arloan aurki
daitezkeenak:
• laguntza ekonomikoa etxean arreta jasotzeko
• bonotaxia: laguntza ekonomikoa taxi egokituak erabili
ahal izateko, garraio publikoan ibiltzeko zailtasunak dituztenentzat
• lehen aipatutako baliabideak ezintasunarentzat egokituak:
egoitzak, eguneko zentroak, laguntza teknikoak...
• babestutako lana: hainbat elkartek eskaintzen dute ezinduentzat egokitutako lana, norberaren gaitasunen arabera,
lan edo tailer okupazionalen bidez (GUREAK, KATEA...).
Kasu bakoitza berezia da,
eta profesionalen balorazio
eta esku-hartzearen bitartez, egoera ahalik eta egokiena lortzen saiatu behar
gara.

*

ABEGI-FAMILIA.- Familia de acogida. Famille d’accueil.
ADINEKO.- Adindu, nagusi, heldu. Persona mayor.
Personne âgé.
BABESTU.- Protegido/a. Protégé/e.
BAKARTZE.- Aislamiento. Isolement.
BALIABIDE.- Recurso. Ressource.
ESKU-HARTZE.- Intervención. Intervention.
ESKUMEN.- Competencia. Compétence.
EZINTASUN.- Incapacidad. Incapacité.
INGURUNE.- Entorno. Environnement.
MENDEKO.- Dependiente. Dépendant.
PROFIL.- Perfil. Profil.
ZAINTZAILE.- Cuidador/a. Soignant.
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Maider
Amenabar:
ALCER,
giltzurruneko
gutxiegitasuna
2 Maider Amenabar gizarte-langilea da

eta hamaika urte daramatza ALCER erakundeak Donostia Ospitalean eskaintzen
duen Atentzio Psikosozialeko Zerbitzuan
lanean. ALCER erakundeak 30 urte bete
dituela-eta, urteurren hau aprobetxatu
dugu Maider gurera gonbidatzeko.

Atentzio Psikosozialeko Zerbitzuan egiten duzu lan.
Nola azalduko zenuke zuen lana?
Guk giltzurruneko gutxiegitasun kroniko terminala
duten pazienteekin lan egiten dugu, gaixotasunaren prozesuak dakartzan etapa guztietan: dialisi-aurrekoan dauden
pazienteekin, dialisi etapan daudenekin eta transplante
egoeran daudenekin.
Pentsatzekoa da gaixo guztiak ez direla egoera berean egongo, ez dela gauza bera izango dialisian urte
mordoska bat daraman gaixoa tratatzea edo transplante baten zain dagoen bat.
Zeharo desberdina da, bai. Guk, gure lanean, hiru talde
nagusitan banatzen ditugu gaixoak: gazteak (40 urtetik
beherakoak), helduak (40 eta 65 urte bitartekoak) eta
nagusiak (65 urtetik gorakoak). Adin-talde bakoitzaren
beharrak guztiz desberdinak dira. Gazteek bizitzan, nolabait esateko, dena egiteko daukate: ikasketak, lanpostua
aurkitzea, bikotea edo familia osatzea eta abar. Helduek,
berriz, lanpostua, normalean, nahiko egonkorra daukate,

baina famili kargak dituzte eta behar ekonomiko handiak.
Eta nagusiek beste arazo batzuk dituzte: autonomia falta
batez ere, mendekotasunarekin lotutakoak. Beraz, gure
lana adin-talde bakoitzaren beharretara moldatu behar izaten dugu.
Donostia Ospitaleko gaixoak bakarrik hartzen al dituzue?
Gu ALCER-Gipuzkoa garenez, Gipuzkoa osoko giltzurrun-gaixoak artatzen ditugu, eta baita familiak ere ditugun
zerbitzu desberdinetan.
Gaixo hauek nagusiki –erreferentziako ospitalea
Donostia Ospitalea denez– Donostia Ospitaletik bideratuak dira, bertako Nefrologia Zerbitzutik —nefrologoa giltzurruneko espezialista da–. Baina baita Gipuzkoako beste
dialisi-unitateetatik ere iristen zaizkigu, esate baterako
Poliklinika Gipuzkoatik eta Zumarragako Ospitaletik.
Dialisian edo hemodialisian dauden gaixoek eguneroko bizitza aldatu behar dutenean, tartean oporrak

Maider Amenabar: ALCER, giltzurruneko gutxiegitasuna
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*

ARTATU.- Atender. S'occuper.
BIDERATU.- Derivar. Dériver.
BORONDATE.- Voluntad. Volonté.
DIALISI-AURREKO.- Prediálisis. Predialyse.
EGONKOR.- Estable. Stable.
GILZURRUNEKO GUTXIEGITASUN.- Insuficiencia renal.
Insuffisance rénale.
GIZARTE-LANGILE.- Trabajador/a social. Travailleur/euse social.
KUDEAKETA.- Gestión. Gestion.
MENDEKOTASUN.- Dependencia. Dépendance.
ORGANO-EMAILE.- Donante de órganos. Donneur d’organes.
PROFIL.- Perfil. Profil.

batetik, Elkartze Zerbitzua eta Aholkularitza Dietetiko
Nutrizionala; arlo hori Amara Berri auzoan, Donostian daukagun lokal sozialean garatzen da.

daudelako esaterako, egoera berri horretara moldatzea ez da horren erraza izango, ezta?
Ez da batere erraza. Batez ere, hemodialisian dauden
pazienteek bi egun baino gehiago pasa nahi badituzte
etxetik kanpora, gure zerbitzuarekin harremanetan jarri
behar dute, guk makinaren kudeaketa bideratzeko.
Zuk lortu dezakezu laguntza hori kanpoan ere jasotzea, atzerrira bazoaz edo oporralditxo bat egin
behar baduzu?
Baita ere. Estatu mailan guk kudeaketa pila egiten ditugu
makinak lortzeko. Europan ere ez dago inolako arazorik.
Esan dugu ALCERek 30 urte daramatzala lan horretan.
Ez dakienarentzat, nola azalduko zenuke zer den
zehazki ALCER?
ALCERek esan nahi du giltzurrun-gaixoen elkartea. Bi arlotan banatzen ditugu gure zerbitzuak. Alde batetik, aipatu
berri dugun Atentzio Psikosozialeko Zerbitzua, Donostia
Ospitaleko Amara Eraikinean garatzen dena. Eta beste alde

Organo-emaileak lortzeko kanpainak ere burutzen
dituzue. Zer esan daiteke gai honen gainean?
ALCER-Gipuzkoaren erregistroan 60.000 biztanle ditu erregistratuak, banan-banan. Horrek esan nahi du horietako
bakoitzak bere organoak emateko baimena idatziz adierazi
duela, betiere baldintza egokietan hilez gero. Baina horrek
ez du esan nahi, nahi eta nahi ez, benetako organo-emaile bihurtuko direnik. Benetako organo-emaile izateko, oso
aukera gutxi ditugu: ospitale batean hil behar da eta oso
baldintza jakinetan. Orduan, ospitaleetan hiltzen direnetatik % 1 soilik izan liteke organo-emaile. Hori horrela izanda, oso garrantzitsua iruditzen zaigu jendeak jakitea
ALCERek Gipuzkoa osoko farmazietan dituela emaile egiteko buletinak; izan ere, garrantzizkoa da oso zure borondate hori aldez aurretik idatziz adieraztea, eta zure ingurukoei —lagunei, familiari…— horren berri ematea.
Eta duda-mudan daudenei zer esango zenieke?
Oso garrantzitsua dela organo-emaile izatea. Gure pazienteen profila izugarri ari da aldatzen eta baita pazienteen
kopurua ere. Guk beti esaten diogu duda-mudatan dagoenari aukera gehiago dituela organo bat behar izateko,
organo-emaile izateko baino. Orduan, geure buruari begiratuta ere, interesatzen zaigu organo-emaile izatea, egunen batean organoren bat behar izanda ere.
Maider, ALCERekin harremanetan jarri nahi duenak
zer egin behar du?, nora jo behar du?
Horretarako gure webgune berria bisitatu dezake
(www.alcergipuzkoa.org) edo, bestela, gure telefono-zenbakira hots egin: 943 46 90 47.

26

16

Erizaintza−eskolatik
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Erizainaren rola eta
harreman-gaitasunak

2

2 Antzerki batean pertsonaiek “rol” edo “paper”

bat jokatzen duten bezala, gure eguneroko bizitzan
rol ezberdinak jokatzen ditugu, besteak beste lanekoa (rol profesionala). 30 urteko neska bat erizaina,
ama, emaztea, alaba, ahizpa/arreba, laguna… izan
daiteke aldi berean. Pertsona bera da, izateko era
batekin, baina rol bakoitzean zeregin ezberdinak
ditu eta ezberdin jokatzen du.

L

an bakoitzak, bere ezaugarriengatik, gaitasun batzuk eskatzen dizkio langileari. Lanbide batzuek forma fisikoa eskatzen
dute, beste batzuek koordinazio handia eta beste batzuek
harreman-gaitasunak. Zalantzarik ez dago harremanak garrantzia
duten lanbideetan harreman-gaitasunek garrantzia handia izango dutela, batez ere bezeroa egoera zail batean aurkitzen bada
(osasun-lanbideetan adibidez).

Erizain ezberdinak
Erizainek rol bat daukate, zereginak definitzen duena: erizainaren
rola zaintzea da. Halere, gaixoa zaintzeko modu asko egon daitezke. Erizainak pentsa dezake bere zeregina medikuak emandako
aginduak betetzea dela –batez ere sendagaiak eta prozedurak eginez–; edo pentsa dezake gaixoa osotasunean zaintzea dela bere
zeregina. Beraz, rolak bi galderari erantzungo lioke: zer egin? eta
nola egin? Nola egin horretan zeregin zehatzez gain, jarrerak
axola du.

1 Xabier Zupiria Zientzia Psikosozialetako irakaslea da.
2 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 405837 idatzita.

Profesio gehienek argi izaten dute zeregina, baina eztabaidak egoten dira egiteko moduari begira. Gaur egun bi erizain-estilo daude
lehian:
– betikoa, instrumentalagoa, zereginetara zuzendua;
– akademikoa, berriagoa, integrala, gizatiarragoa.
Erizain askok sufritu egiten dute lehia horretan: era bateko erizaina izan nahi, baina ezin duela sentitzen duelako (denbora gutxi,
inguruaren presioa…)

Gaurko erizainak beharko lituzkeen
harreman-gaitasunak
Jarrerari begira, garrantzitsua da zainketa etiko bat ziurtatzea: berdintasuna, errespetua, tolerantzia, laguntzea eta kalterik ez egitea.
Horrez gain, garrantzia handia dute harreman-gaitasun batzuek:
egiazkoa izatea, gaixoa baldintzarik gabe onartzea, enpatia izatea,
aktiboki entzutea, modu eraginkorrean komunikatzea, asertiboa
izatea eta pazientzia.
Aipatutako gaitasun horiek gaizki ulertzen dira maiz. Hemen ahalik eta era xumeenean azalduko dira, hausnartzeko esaldi batzuen
laguntzaz. Urtero biltzen naiz ikasleekin taldeetan, praktiketan
izan dituzten zailtasunak elkarrekin lantzeko. Ondoren azaltzen
diren ideia eta azalpen asko bertatik atereak dira.

Egiazkotasuna (autentizitatea)
“Egiazkoa ez da pentsatzen duen guztia esaten duena, esandako
guztia benetan pentsatzen duena baizik”.
Gaixoarekiko harremanean egiazkotasunak konfiantzaren
ateak zabaltzen ditu. Erizaintzako ikasleek maiz egiazkoa izatea
eta pentsatzen den guztia esatea gauza bera dela pentsatzen
dute. Egiazkoa denak ez du mozorrorik, ez itxurakeriarik, den
bezalakoa agertzen da, baina ez du zertan dena agertu.

Erizaintza−eskolatik
Erizainaren rola eta harreman-gaitasunak
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Gaixoaren lekuan jartzea (enpatia izatea)

Asertiboa izatea

“Sufritzen duela badio, sufritzen du, nahiz eta nik ulertu ez”.
Egiten ditugun talde-bileretan, ikasleek praktiketan izan
dituzten zailtasunak aipatzen dituzte. Distantzia kontua beti
dugu eztabaidan: batzuk gertuegi jartzen direlako eta beste
batzuk urrunegi. Batzuek, enpatizatu beharrean (gaixoaren
lekuan jarri norberaren lekutik mugitu gabe) sinpatizatu egiten
dute (gaixoaren egoeran jartzen dira, bere lekua galduz), besteengandik banatzen gaituen larrua meheegia izango balitz bezala; beste batzuei, ordea, eta oso zaila egiten zaie besteen lekuan
jartzea. Ikasle gehienak tartean daude. Ikastaro batean Juan Garziari entzundako esaldi bat iradokitzen diet: “behar bezain gertu,
ahal bezain urrun”. Eginkizunak eskatzen diguna bezain gertu
jarri behar dugu, aldi berean norberaren lekua galdu gabe (ahal
bezain urrun). Jaso nahi dut hemen gure bileretan behin ikasle
batek esan zuen esaldia: “Ezinezkoa da zainketa gizatiar bat, ez
badago inplikaziorik”.

“Nik ere neure eskubideak ditut”.
Gaizki pasatzen dute ikasleek maiz, bere borondate onenarekin gauzak egiten dituztelako eta bezeroak eta bertako erizainak
“aprobetxatu” egiten direlako. Oso zaila egiten zaie gaixoa bere
lekuan jartzea, atsegina izatea eta mugak jartzea ezkonezinak
balira bezala. Neurri batean, beraien gaztetasunak eta esperientzia laburrak azal dezake asertibitate falta hori. Bestalde, ez da
ikasleei bakarrik gertatzen zaien zerbait. Ikusi da urte asko lanean
daramaten erizain askoren arazoa ere badela asertibitate falta.

Gaixoa baldintzarik gabe onartzea
“Gaixo batek andreari tratu txarrak ematen dizkiola jakiten
baduzu, baldintzarik gabe onartuko zenuke?”.
Ikasleek dituzten lehenengo esperientzietatik aipatzen dute
zein zaila egiten zaien gaixo batzuk onartzea. Gaixoa baldintzarik gabe onartzea ez da tolerantea izatea bakarrik: pauso bat
aurrerago doa. Horrek ez du esan nahi denekin harreman berezia egin behar denik. Egoera zail horretan aurkitzen den pertsona hori den bezalakoa onartzen saiatu behar dugu, hobeto zaintzeko. Bi arrazoi nagusi izaten dira zenbait gaixo onartzea zailtzen digutenak: aurreiritzi sozialak eta jasangaitzak egiten
zaizkigun ezaugarri pertsonalak.

Pazientzia
“Jantzi nazazu mantxo, presa dut-eta” (Napoleon)
Pazientzia, berez, ez da harreman-gaitasun bat. Halere, asko
laguntzen du harremanetan. Gauzek bere denbora behar dute,
eta maiz askoz ere denbora laburragoan egin nahi izaten ditugu.
Erizainei eginiko ikerketa gehienetan, erizainek duten kexu nagusia “denbora falta” da.
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Gaixoari aktiboki entzutea
Argi dago besteari aktiboki entzuteko denbora eta arreta behar
direla. Maiz ez dago astirik, edo buruan beste gauza batzuk ditugu, eta besteak esaten duen horretan arreta jartzea kosta egiten
zaigu. Ikasleekin ariketa bat egiten dugu hau lantzeko. Binaka,
20 minutuz batak besteari bere bizitza kontatzen dio eta ondoren alderantziz. Entzun behar duenak esparatrapuarekin estaltzen du ahoa eta ezin du galdetu: bere zeregina entzutea da.

Modu eraginkorrean komunikatzea
Besterik uste badugu ere, gaizki-ulertu asko ez dira gaizki ulertutakoak, gaizki esandakoak baizik. Zailtasun asko izan ditzakegu pentsatzen duguna edo esan behar duguna esateko: beldurra (gaizki hartuko du), lotsa… Horrelakoetan bidaltzen dugun
mezua ez da oso argia izaten. Maiz gauza bat esaten dugu, eta
keinuekin beste gauza bat adierazten dugu. Gaixoek maiz ez
dute eraginkorki komunikatzen eta ezin zaie hori eskatu. Osasun-profesionalok, ordea, “hobe mezu gutxi eta argiak”.
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Gaiaz gehiago jakin nahi baduzu: http://www.sc.ehu.es/ngwzugox/liburuak/harremana.htm

ARRETA- Atención. Attention.
AURREIRITZI.- Prejuicio. Préjugé.
ERAGINKOR.- Efectivo/a. Effectif/-ive.
EZAUGARRI.- Caraterística. Caractéristique.
GAIZKI-ULERTU.- Malentendido. Malentendu.
GIZATIAR.- Humano/a. Humain/e.

HARREMAN-GAITASUN.- Capacidad de comunicación.
Capacité de communication.
JARRERA.- Comportamiento. Attitude.
JASANGAITZ.- Insoportable. Insupportable.
KEINU.- Gesto. Geste.
ZEREGIN.- Eginkizun. Tarea. Tâche.

Artikuluan eta ariketa-koadernoan
ageri diren argazkiak erizaintzako
ikasle-talde batek eginiko egutegi
batekoak dira (Joane Arizmendi, Aitziber Cáceres, Tamara Cuesta, Uxoa
Elustondo, Ekain Etxezarreta, Ohiana
Fernández, Nerea Garmendia, Amaia
Navarro, Haizea Olasagasti, Nerea
Oyarzun, Laura Peña eta Patricia Reinares). 2004-2007 ikasturteetan ikasleak izan ziren Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako Erizaintza Eskolan. Argazkiek erizaintza lanbidearen
alde gizatiarra azpimarratzen dute.
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diagnostikoak
Jabier Agirre, UZEI

Tentsioa hartzea

1

2 Tentsio arteriala esaten zaio odolak arterien

paretaren gainean egiten duen indarrari. Izan
ere indar —edo tentsio arterial— jakin bat beharrezkoa baita odola bihotzetik abiatu eta gorputzeko lekurik urrunekoetaraino iritsi ahal izateko.

entsioa hartzen denean, bi zifra hartzen dira kontuan: lehenengoak edo maximoak (sistolikoa) taupadak odola bihotzetik kanporatzen duenean
arterien paretaren kontra egiten den presioa adierazten
du; bigarren zifra edo minimoa (diastolikoa), berriz, bi
taupadaren arteko presioa da.

T

Normala da tentsioak gora egitea eszitazio-aldietan,
urduritasunaren eraginez, kirola egitean. Eta, aitzitik,
behera egiten du loaldia bitartean. 18 urteko gazte
batentzat normaltzat jotzen dena (120ko sistolikoa,
80ko diastolikoa) ez da pertsona helduetan normaltzat
hartzen dena (140/90 izango lirateke zifra normalak).

Zer hartzen da tentsio normaltzat?

Zer da hipertentsioa?

Tentsio arterialak bariazio handiak izan ditzake, pertsona
batetik bestera eta baita pertsona beraren kasuan ere.

Biztanleria helduaren % 20-30ek hipertentsio arteriala
du gurea bezalako gizarte batean, eta 60 urtetik gorakoetan, berriz, zifra hori % 40-50eraino igo daiteke.

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu

Osatuz webgunean egiterik, bilatzailean 405839 idatzita.
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egiten da). Salbuespenezko kasu horietan, gaixoa etzanda
dagoela hartuko da tentsioa, besoa bihotzaren mailan apoiatuz. Edonola ere, giroak lasaia izan behar du beti, inoiz ez
esfortzu edo jarduera fisikoaren ondotik. Eta aurreko 30-45
minutuetan, kaferik edo alkoholik hartzeke, eta erre gabe.

Arrazoi asko direla medio —kasu gehienetan arrazoi horiek
ezezagunak izan ohi dira—, odol-hodien barruko presioak
gora egiten du, eta horri esaten zaio hipertentsio arteriala.
Horren ondorioa odol-hodien pareta loditzea da, bihotzak
gehiago lan egin behar du eta, denborak aurrera egin ahala,
bihotzeko muskulua hondatu egingo da eta behar bezala funtzionatzeari utziko dio. Hipertentsio hori ez bada antzematen
eta behar bezala tratatzen, gorputzeko odol-hodiak erabat
hondatuko dira, eta horrek hainbat ondorio larri ekar ditzake:
uremia, tronbosiak, arteriosklerosia, bihotzeko atakea, etab.
Hipertentsioa, baina, erraz asko antzeman eta trata daiteke,
eta zorionez bihotzeko muskulua bere egoera normalera itzuliko da (hainbat hilabetez tratamendu egokia eginez gero,
noski). Patologia horrek ez duenez sintomarik ematen denbora luzean, garrantzi handikoa da tentsioa urtean zenbait aldiz
hartzea, eta zifrak normalak ez direnean medikuarengana joatea. Patologia horri aurrea hartzen laguntzeko, hona hemen
aholku edo gomendio batzuk: jatorduetan saihestu koipe-gehiegikeria, gatz-kontsumoa mugatu, pisua kontrolatu,
kolesterolaren mailak kontrolatu, egin ariketa fisikoak erregularki, saihestu tentsio eta estreseko egoerak, ez erre, alkohol-kontsumoa murriztu eta tentsioa hartu aldian-aldian.
Hona hemen presio arterialaren sailkapena, larritasun-mailaren
arabera, 18 urtetik gorako pertsona helduentzat:
Presio arteriala
(PA)

PA sistolikoa
(maximoa)*

PA diastolikoa
(minimoa)*

optimoa

< 120

< 80

normala

< 130

< 85

normala/altua

130-139

85-89

1. mailako hipertentsioa

140-159

90-99

2. mailako hipertentsioa

160-179

100-109

3. mailako hipertentsioa

> 180

> 110

hipertentsio sistoliko isolatua

> 140

< 90

*mm Hg-etan

Tentsioa hartzea
Tentsioa neurtzeko aparaturik egokiena merkuriozko esfigmomanometroa da, baina bestelakoak ere erabil daitezke, ondo
kalibratuak badaude, eta baita aparatu elektronikoak ere.
Neurketak minutu batzuk besterik ez ditu behar. Tentsioa pertsona eserita dagoela neurtu behar da, pazienteak hipotentsio
ortostatikorik ez badu behintzat (zutitzerakoan tentsioa jaitsi

Tentsioa hartu beharreko aldean, arropa kendu eta besoan
mahuka jartzen da, bihotzaren mailan, eta presioa egiten da
arteria humeralaren gainean puztuz. Presioaren eraginez, arteria hori besahezurraren kontra zanpatuz doa, odolaren zirkulazioa eragozteraino. Auskultazioa ukondoko tolesturaren
gainean egiten da. Mahuka despuzten hasiko gara, eta horrela besoaren gaineko presioa ere gutxituz doa, berriro ere arterian barrena odola pasatzen hasten den arte. Une horretan
taupada entzuten da berriro, eta horixe da tentsio arterial sistolikoa edo zifra altua, maximoa. Esfigmomanometroaren presioak beherantz jarraitzen du, harik eta arterien gaineko presio
oro desagertzen den arte, eta auskultazioz entzundako taupadaren intentsitatea ere jaisten doa, batere entzuten ez den
arte. Une horrexek markatzen du tentsio diastolikoaren neurria
(tentsio minimo edo baxuaren zifra).
Hipertentsio arteriala diagnostikatzeko, hiru neurketa egitea
gomendatzen da, hiru egun diferentetan, eta hiru proba horien
batez bestekoa egitea. Azken neurri horrek emango digu pertsona horren tentsio arterialaren berri (ikus ezkerreko taula).

Proba bitartean hartu beharreko arreta-neurriak
a) Pertsona batzuei giro medikoan egote hutsak antsietatea eragiten die, eta tentsioaren zifrak igo egiten dira
(bata zuriaren hipertentsioa esaten zaio).
b) Beti leku berean hartu behar da tentsioa, eta ondo kalibratutako aparatu batekin.
c) Ume eta obesoentzat mahuka bereziak erabili behar
dira, neurketa zuzena izan dadin.
d) Gaixotasun baskular periferikoaren zantzuak badaude, aurreneko bisitan tentsioa bi besoetan neurtzea
komeni da, erreferentzia seguruagoa izateko.

*

ANTZEMAN.- Detectar. Détecter.
AURREA HARTU.- Prevenir. Prévenir.
BESAHEZUR.- Humero. Húmero. Humérus.
ERAGOTZI.- Traba egin. Obstaculizar. Gêner.
KOIPE-GEHIEGIKERIA.- Exceso de grasa.
Excès de matière grasse.
MAHUKA.- Manguito. Manchon.
ODOL-HODI.- Vaso sanguíneo. Vaisseau sanguin.
TAUPADA.- Latido. Battement.
URDURITASUN.- Nerviosismo. Nervosité.
ZANTZU.- Indicio. Signe.
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Goian, ezkerretik hasita: Fermin Alberdi, Antxon G. Sañudo, María Pascal, Edurne Cabarcos, eta Angel Mendia.
Behean: Mertxe Zabarte, Enrique Romo, Felix Zubia eta Itxaso Elosegi.

2

Poliguitania proiektua

1

Felix Zubia
Donostia Ospitaleko Zainketa Intentsiboetako Unitateko medikua

2 Poliguitania proiektua 1994. urtean sortu

zen, gaixo politraumatizatuen arreta aztertzeko
asmoz. Bere lehen helburua Gipuzkoako eta
Akitaniako gaixo politraumatizatuen arreta
aztertu eta alderatzea zen, horretarako Donostia Ospitaleko eta Baionako Hôpital de la Côte
Basque Ospitaleko datuak bilduz eta landuz.

1 Nahi izanez gero, artikulu honi buruzko ariketa-sekuentzia badaukazu Osatuz

webgunean egiterik, bilatzailean 405840 idatzita.

B

igarren epe batean, eta gaur arteraino, Donostia
Ospitaleko Zainketa Intentsiboetako Unitateko gaixo
politraumatizatuen ezaugarriak jasotzen jarraitzen
du. Donostia Ospitaleko Zainketa Intentsiboetako Unitatean artatzen dira Gipuzkoan izaten diren gaixo politraumatizatu gehienak, eta probintzian gertatzen denaren isla dela
esan dezakegu.

Politraumatismoaren eragina gure artean
Politraumatismoak dira 35 urtetik berakoen artean lehen
heriotza-arrazoia, eta baita lehen ezintasun-eragileak
ere. Galdutako urte potentzialen eragile nagusienak ere
badira, hau da, populazio jakin batean garaia baino lehen

Ospitaleetatik
Poliguitania proiektua

heriotza gehien sorrarazten dituztenak. Urte askoan “istripu” moduan izendatu badira ere, derrigorrean eta zoritxarrez gertatzen diren gauzak, benetako epidemia osatzen
dute eta, beste edozein gaixotasunen moduan, bere etiologia, fisiopatologia eta tratamendua dituzte.
Gaixo hauen tratamendurako, sistematika berezia dago,
ingelesezko ABCD hizkiekin laburbiltzen dena: arnasbidea, arnasketa, zirkulazioa eta kalte neuronala. Baina
gaixo bakoitzaren tratamendu indibidualaz gain, politraumatismoa tratatzeko sistema traumatologiko oso baten
beharraz hitz egin dezakegu, traumatismoa gertatzen
denetik bere errehabilitazioraino doana: anbulantzia-sarea,
ospitaleetako larrialdietako zerbitzuak, zainketa intentsiboetako unitateak, kirurgiako eta traumatologiako zerbitzuak, errehabilitazioko zerbitzuak…

Proiektuaren emaitzak
Poliguitania proiektuak arlo medikoan emaitzak bildu, arreta hobetu eta hezkuntza emateaz gain, gizartearentzat
lagungarri diren beste alorretan ere parte hartu du: politraumatizatuen jatorria azaldu du, prebentziorako neurriak iradoki ditu, anbulantzien kokapen egokia aztertu du
eta antzeko ekarpenak egin ditu hainbat erakunderentzat.
Urte hauetako ibilbidea aztertuz eta gaixoen ezaugarriak
ikusiz, esan dezakegu politraumatizaturik gehienak gazteak
direla: politraumatizatuen erdiak 16 eta 30 urte bitartean
ditu. Sexuari dagokionez, % 75 gizonezkoak dira, eta jatorriari dagokionez, berriz, % 70 zirkulazio-istripuen ondorio
dira.
Gaixo politraumatizatuak bi taldetan bana ditzakegu: garezurreko traumatismoa dutenak eta ez dutenak. Lesio
larrienen artean, garezurreko traumatismoa da heriotza eta
ezintasunen eragile nagusia.

ANTOLATU.- Organizar. Organiser.
ARNASBIDE.- Via respiratoria. Voie respiratoire.
ARNASKETA.- Respiración. Respiration.
ARRETA.- Atención. Attention.
ARTATU.- Atender. Soigner.
EHUNEKO.- Porcentaje. Pourcentage.
ERAGILE.- Causa. Causant/e.
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Azken urteotako aldaketak
Urte hauetan zenbait gauza aldatu dira. Heriotza-tasa
orokorra % 21,6tik % 14,7ra gutxitu da; horren arrazoiak
asko izan litezke, garrantzitsuenak ondorengoak lirateke:
• gaixoen larritasun-maila gutxitzea
• gaixoen arreta hobetzea, bai ospitaleratu aurretiko
zainketetan, eta baita ospitaleko zainketetan ere,
sistema traumatologiko eraginkor bat eratuz urte
hauetan
Beste zenbait aldaketa ere nabarmendu ditzakegu urte
hauetan:
• gaixo politraumatizatuen kopurua gutxituz doa
orokorrean
• gaixoen jatorria aldatu egin da. Gaixorik gehienak
zirkulazio-istripuen ondorio badira ere, beren
ehunekoa murrizten ari da eta lan-istripuena,
berriz, hazten. Horrekin batera, etorkinen ehunekoa
asko hazi da, lan-istripuen eraginez bereziki.

Balantze gisa
Gaixo politraumatizatuen erregistroak eta beren datuen
azterketak onura asko ekarri dizkigu beraz. Alde batetik,
gure jarduera medikoa ezagutu eta neurtu digu, eta eguneroko lana hobetzeko tresna da. Bestetik, sistema traumatologiko orokor bat antolatzea ekarri du, gaixoa era koordinatuan eta protokolizatuan artatzera garamatzana, heriotzak gutxituz. Eta azkenik, bere ekarpena ez da alor medikora bakarrik mugatu; gizarteari hainbat ekarpen egin dizkio segurtasun-arauak hobetzeko, anbulantziak egoki kokatzeko, edo zirkulazio-legeak garatzeko balio izan duena.
Hamalau urteko ibilbidea luzea bada ere, oraindik bere
beharra badagoela ikusten dugu, gaixo politraumatizatuaren arreta hobetu eta bere eraginak samurtzeko.

EZINTASUN.- Incapacitación. Incapacité.
GAREZURREKO TRAUMATISMO.- Traumatismo craneal. Traumatisme crânien.
HERIOTZA-ARRAZOI.- Causa de mortalidad. Cause de mortalité.
HERIOTZA-TASA.- Tasa de mortalidad. Taux de mortalité.
JATORRI.- Origen, causa. Origine, cause.
LAN-ISTRIPU.- Accidente laboral. Accident du travail.
ONURA.- Beneficio. Bénéfice.
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22 Osasun−zentroetatik

Jesus Larrañaga Garitano

// Kirurgia Txikiko Unitatea

Osakidetzako Bilbo Eskualdeko (BiE)
zuzendari gerentea

3

Bilbo Eskualdea, etengabeko
hobekuntzaren bidetik

B

ilbo Eskualdea (BiE) Osakidetza korporazioa osatzen
duten hogeita hamar zerbitzu-erakundeetako bat gara,
eta Bilboko eta Alonsotegiko herritarrei lehen mailako
arretako osasun-prestazio publikoa eskaintzea da gure jarduera-eremua. Biztanleen (384.313 biztanle, 2009ko urtarrilaren
1ean) osasun-estaldura 23 osasun-zentroren, 3 EAGren (Etengabeko Arretako Guneen) eta Eskualdeko Zuzendaritzaren
egoitzaren bitartez gauzatzen dugu.

Urteotan, BiEko profesionalok hainbat apustu estrategiko hartu
ditugu gure gain baita ederki eutsi ere, sinetsita baikaude osasun-erakunde publiko batek diharduen ingurunean gertatzen
diren aldaketei eta erronkei aurrea hartu behar diela. Azken
batean bezeroei begira jardutea da gure izateko arrazoia.

// IV. Prestakuntza Jardunaldiak

Osasun−zentroetatik
Bilbo Eskualdea, etengabeko hobekuntzaren bidetik
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Horren harira, 2008. urtea oso berezia izan da. Kudeaketaren Bikaintasunaren Urrezko Q-a lortu izana, BiE osatzen
dugun 845 profesionalon etengabeko ahaleginaren aintzatespena da, baita 2003. urtean egindako apustuaren emaitza ere. Aurretiaz ere, 2006an, ahalegin hori aitortu zen
Zilarrezko Q-aren bitartez eta aldi honetan, aldaketaren eta
kudeaketa orokor baten aldeko apustu argian islatu da.
Apustu horri esker, berrikuntzaren eta kudeaketa-eremu
berrien alde (hala nola, Erantzukizun Sozial Korporatiboa)
egin dugu eta gure jardunbidea eta emaitzak nabarmen
hobetu ditugu.
Osasun Sailak eta Osakidetzak osasun-planen eta plan
estrategikoen bitartez jarri dituzten jarraibide estrategikoetan oinarrituta, urteotan egin ditugun aldaketa nagusiak bi
motatakoak izan dira:

• Antolaketa aldatu da: gure bezeroen premiak betetzeko aldatu da gehienbat. Zenbait alderdi azpimarratu behar
ditugu, esaterako:
– 2004ko urtarriletik aurrera gure osasun-zentro guztiak 08:00etatik 20:00etara irekita daude (BiE, Osakidetzako lehen mailako arretako lehenengo
eskualdea izan da ordutegi-eskaintza hori ematen)
– gure medikuen lan-agenden txandakatzea (horri
esker, medikuek goizeko edota arratsaldeko lanorduak eta gaixoen/bezeroen asistentzia-premiak
bateratu ditzakete)
– gure zerbitzu-zorroa hobetzea (teknika eta zerbitzu
berriak gehitu dira, hala nola, Kirurgia Txikiko Unitate Zentralizatua, erretinografiak eta aho bidezko
antikoagulazio kapilarreko terapia, besteak beste).
• Metodologia aldatu da: EFQM Ereduaren araberako
lehen autoebaluazioa 1996. urtean egin bazen ere, eta
gure osasun-zentro baten lehen ISO 9001:2000 ziurtapena
2001ean egin arren, kudeaketa hobetzeko behin betiko
apustua 2003an hasi zen, gogoeta estrategiko baten ondoren: BiEko osasun-zentroekiko harremana egituratzeko eta
gure estrategia zehazteko metodologia sortzeko beharra
ageriko egin genuen.
Premisa horren arabera, 2004an HOBEKUNTZA sortu zen:
EFQM Bikaintasun Eredua hobekuntzaren erreferente hartuta, aldaketa metodologikoak egiteko ardatz izan den
hobekuntza-estrategia. Estrategia horrek kudeatzeko
modu berriari hasiera eman dio, honakoak dituela funtsezko ardatzak:
– gure profesionalen parte-hartzea (gaur egun, 380
profesionalek hartzen dute parte modu zuzenean
hobekuntza-taldeetan)
– berrikuntza, IKTak kudeaketa hobetzeko tresnatzat
hartzea oinarri duena

// Ezagutza: BiE-ko Ezagutza Kudeatzeko Plataforma

– kudeatzeko tresna berrien garapena (esaterako,
LIDERBiE programa; Osasun Ministerioak Asistentzia
Kalitatearen Berrikuntzaren 1. saria eman zion
2006an)
– interes-taldeekiko harremana sendotzea, eta iraunkortasunera begira orientatutako ikuspegi estrategikoa handitzea (ingurumen-politika, arriskuen prebentzioa, prestakuntza eta ezagutzaren kudeaketa,
besteak beste).
Garrantzitsuena, ordea, hobetzen jarraitzea da eta lortutakoarekin ez konformatzea. Une honetan, 2008-2012. urteetarako plan estrategikoa dago martxan, eta plan horretan
ikerketa, irakaskuntza, prestakuntza, ezagutzaren kudeaketa, lidergoa eta pertsonen garapena (parte-hartzearen eta
esku-hartzearen bidez) arloak ez ezik, erantzukizun sozial
korporatiboaren ikuspegiaren barruan dauden gizarte-eragineko arloak ere sustatu nahi ditugu.
Izan ere, hasieran esan dugunez, osasun-erakunde publiko
batek aurrea hartu behar die bere jardueraren ingurunean
gertatzen diren aldaketei eta erronkei.
Eta premisa hori kontuan harturik, Bilboko eta Alonsotegiko biztanleen onerako lan egiten jarraitzeko konpromisoa
hartu dugu.
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MOZORROTUTA
IBILIKO AL ZARA?
2 Inauteriak, inauteak, aratusteak... izen bat baino gehiago
geure burua mozorroz janzteko garaia izendatzeko. Musika, dantza eta otorduak protagonista izango dira egun zoro hauetan
Euskal Herriko zoko askotan.
Jaiak aitzakia hartuta, Euskal Herrian inauteriak noiztik eta nola
ospatzen diren aztertuko dugu hurrengo orrialdeotan. Pertsonaiak,
lekuak, ohitura zaharrak… euskal kulturari leku bat eskainiko
diogu eta nola ez, hizkuntzari berari ere bai. Izan ere, sekuentziaren bukaeran, Interneteko www.wikipedia.org webgunean
Inauteriak Euskal Herrian izenburupean dagoen informazioa
(http://eu.wikipedia.org/wiki/Inauteriak_Euskal_Herrian) osa
dezazun eskatuko dizugu. Beraz, arretaz irakurri horra iritsi baino
lehenago eskainiko dizugun informazioa eta proposatuko dizkizugun jarduerak egiten saia zaitez.
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[Sekuentzia
Didaktikoa]

Helburua gauzatzeko, hauek izango dira egingo dituzun lanak:
• Inauteri-jaien inguruko hiztegiarekin lotutako hainbat jarduera egingo dituzu,
egokiak diren euskarazko adiera eta moldeak landuz.
• Inauterien historiari buruzko zertzelada batzuk eskaintzen dituen testua irakurri
eta baieztapenak EGIA ala GEZURRA diren erabaki beharko duzu.
• http://eu.wikipedia.org/wiki/Inauteriak_Euskal_Herrian webgunean
dagoen informazioa osatze aldera, Inauterien inguruan testua aztertuko duzu,
informazio berria identifikatuz.
• Euskal Herriko hainbat herritako inauteriak nolakoak diren azaltzen duten
testuak irakurriko dituzu. Ondoren, testuetatik ateratako ezaugarriak dagokion
lurraldearekin lotuko dituzu.
• Aurreko testuetako pertsonaien deskribapenak irakurri eta zein pertsonaiari
dagozkion idatziko duzu.
• Pertsonaien deskribapenak aztertuko dituzu, edozein deskribapen egiteko
euskaraz erabiltzen diren molde eta egituretan arreta jarriz.
• Sekuentziaren bukaeran, wikipedian Euskal herriko inauteriei buruz jartzen duen
informazioa osatu egingo duzu.
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1 INAUTERI, ARATUSTE ALA INAUTE?
Inauteriak urtarrilean ospatzen hasi baginen ere, otsailean izango dira nagusi Euskal
Herri osoan eta horrexegatik eskaini nahi izan diegu hil honetako sekuentzia didaktikoa. Hasteko, jai hauen inguruko hiztegiari helduko diogu: Nola izendatu behar ditugu jaiak? Eta mozorroak? Nola esaten da disfrazarse/se déguiser euskaraz?... galdera
hauen eta gehiagoren erantzunak hurrengo ariketetan aurkituko dituzu.
Jaiak izendatzeko bost aukera eskaintzen dizkizugu. Zuzenak al dira denak?
a.- Aratusteak
b.- Inauteriak
c.- Inauteak
d.- Ihauteriak
e.- Iñauteriak
Saia zaitez disfrazarse/se déguiser aditza euskaratzen. Guk zazpi aukera atzeman
ditugu:
1.2.3.4.5.6.7.-

............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................

Beste hainbeste egizu disfraz/déguisement hitzarekin. Zenbat adiera ezagutzen dituzu
euskaraz? Guk lau aurkitu ditugu.
1.2.3.4.-

............................................
............................................
............................................
............................................

Hurrengo esaldiotan hainbat hutsune aurkituko dituzu. Jar ezazu aukeran dituzun
moldeak nor bere lekuan:
inauteri giroan, desgisa, inauterietako, Mozorrotua, Mozorro-jantzia,
Inauterietako mozorroak, mozorroz estali, Itsaslapurrez mozorrotua,
Mozorro pean, mozorro beldurgarriak
1. ...................................... saltzen dituzte nire etxe ondoko denda batean.
2. Aurpegia ...................................... zuen Jonek inork ezagut ez zezan.
3. ...................................... ibili zen Tolosan.
4. ...................................... zegoelako ez nuen ezagutu.
5. ...................................... jarri behar da festa horretan parte hartu ahal izateko.
6. Zuhaitz-azalekin eginiko ...................................... jartzen dituzte zenbait lekutako
inauterietan.
7. ..................................... estalia zeraman aurpegia eta horregatik ez nuen ezagutu.
8. Astebete ematen dute ...................................... hainbat herritan.
9. Zertarako ...................................... nork bere aurpegia?
10. Haur txikiak beldurtu egiten dira batzuetan ...................................... mozorroekin.

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 32. orrialdera.
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2 ZER DAKIZU INAUTERIEI BURUZ?
Inauteriek denboran zehar izan dituzten aldaketen berri ematen duen testua
irakurriko duzu segidan.
Inauterien inguruan
Gaur egun, tradizio katolikoa duten lurraldeetan, garizuma aurretik egiten diren olgeta-egunak dira inauteriak, bereziki hausterre-egunaren aurreko igande, astelehen eta asteartean.
Ez da beti hala gertatu, ordea. Izan ere, jai hauek ospatzen hasi zirenean, gaur egun udaberria den garaian egiten baitziren. Garai horretan hasten zen urte berria, eta ez orain bezala, urtarrilean. Horrela, urte zaharra bukatu eta berria hastea ospatzen zen jai hauekin.
Olentzero, Miel Otxin, Zanpatzar eta beste hainbat pertsonaia erre egiten ziren, urte zaharraren kutsadura kendu, garbitu egin behar baitzen.
Erdi Aroan, berriz, Eliza naturaren gainetik jarri zen eta inauterien zentzua aldatu egin zen.
Elizak Bazkoari eman nahi izan zion garrantzia, hau da, Kristoren Pizkundeari. Udaberrian
jarri zuen Pazko-eguna, eta inauteriak garizuma aurreko garaira pasa zituen. Horregatik, gaur
egun inauteriak ez dira ez urte hasieran, ez eguzkiaren ez ilargiaren egutegian ospatzen, urte
hasiera bien tartean baizik. Egunak aldatzeaz gain, Elizak inauteriak berak ere aldatu egin
zituen lege gogorrak ezarriz. Jaiaren aitzakian gertatutako gehiegikeriak ez zituen, nonbait,
begi onez ikusten.
Espainian inauteriak ofizialki debekaturik egon ziren Francoren diktadura garaian.
Ondorioz, inauteriek Eliza bera satirizatu izan dute, jasan izan duten errepresioari nolabait
erantzunez. Gaur egungo inauterien zentzu orokorra liberazioarena da. Zenbait lekutan
aspaldiko elementu sinbolikoak gorde dituzten inauteri folklorikoak ospatzen dira eta beste
zenbaitetan, berriz, hiriko inauteri moderno bihurtu dira. Beraz, denboran zehar inauteri-egun hauen zentzua aldatu egin da. Hala ere, hainbat eta hainbat herritan garai bateko pertsonaiak eta ohiturak mantendu egin dira.

Irakurri berri duzun testua http://eu.wikipedia.org/wiki/Inauteriak_Euskal_Herrian
webgunean dagoena osatzeko egokia denez, konpara ezazu wikipedian Jatorria eta Jaiak
ataletan dagoenarekin eta idatzi zure ustez berria edota desberdina den informazioa.

✎.............................................................................................................................
Testuaren gaineko hainbat baieztapen dituzu segidan. Esan EGIA ala GEZURRA diren:

1.- Inauteriak beti ospatu izan dira garizuma aurretik
2.- Garai batean urte berriaren hasiera ospatzen zen
inauterietan
3.- Aldaketa handiak gertatu ziren ospakizunetan
Erdi Aroan
4.- Diktadura garaian galerazita egon ziren inauteak
5.- Inauterien zentzua eta ohiturak erabat aldatu dira
denboraren poderioz

EGIA

GEZURRA

❑

❑

❑

❑

❑
❑

❑
❑

❑

❑

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 32. orrialdera.
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3 INAUTEAK EUSKAL HERRIKO HAINBAT TOKITAN
Asko dira inauteak modu berezian ospatzen diren lekuak Euskal Herri osoan. Hori
horrela, aukeraketa bat egin behar izan dugu eta ondorioz, lurralde bakoitzetik adibide bakar bat ekarri dugu orrialde hauetara.

1.- Zuberoako maskaradak
Zuberoako maskaradak urtearen hasieratik astearte-inauteri eguna bitarte ospatzen dira.
Egun eta herri ezberdinetan eskaintzen dute funtzioa eta ospakizunen elementu nagusiak
dantza eta antzerkia dira. Maskaraden antzezpena egun osoan zehar luzatzen da eta urtero-urtero herri ezberdin bateko herritarrek prestatzen dituzte.
Parte hartzen duten pertsonaiak bi taldetan banatuta daude: gorriak eta beltzak.
Lehenengoak, garbi eta dotore jantzita daude eta gorria da euren arropetako kolore nagusia.
Talde honetakoak dira Txerrero, Artzaina, Gatuzain, Kantiniersa, Zamaltzain, Zikiratzaileak,
Ferratzaileak, Kukulleroak, Jaun eta Anderea, Laboraria eta Etxekoandrea.
Gorrien taldearen ondoren musikariak joan ohi dira eta hauen atzetik, berriz, beltzak. Zarpain
eta zikin janzten dira talde honetakoak: Ijitoak, Berzkinak, Zorrotzaileak, Eskaleak...
2.- Nafarroa Behereko inauteriak
Nafarroa Behereko inauteriak Euskal Herriko luzeenak dira, maiatzera arte irauten dute eta.
Inauteri hauetan Kabalkada izeneko desfilea da ekitaldirik garrantzitsuena. Bertan hainbat
pertsonaiak hartzen dute parte. Ezagunenak eta ikusgarrienak Bolantak dira. Lepotik zetazko koloretako zintak zintzilikatuta daramaten dantzariak dira eta desfilearen amaieran joan
ohi dira. Zaldikoak dira lehenengo joaten direnak. Zaldi gainean joaten diren bizpahiru mutil
izaten dira. Hauen ondotik Zapurrak doaz, bizarra beltza eta betaurreko beltzak jantzita
dituztela. Ondoren, bat, bi edo hiru Makilari joaten dira: bola batean amaitzen den makila
luzea daramate eskuan. Atzetik, Erraldoitxoak, bi emakume argal, luze eta fin irudikatzen
dituzten panpinak. Bi dantzarik eramaten dituzte sorbalda gainean. Hauen ondoren beste bi
dantzari joaten dira: Gorriak. Desberdin jantzita joaten dira, besteen nagusi edo gidari direlako. Ondoren, Banderariak doaz, bat edo bi, eskuan banderak dituztela. Basandreak doaz
hurrena eta azkenik, Bolantak .
3.- Lapurdin, Ustaritzeko inauteriak
Lapurdiko herri honetan Kaskarot eta Zanpantzar egunak dira inauteri-egunak. Kaskarot
eguna bi igandez ospatzen dute: Igande-inauterian eta horren aurreko igandean. Etxez etxe
diru-eskean, jan eta edaten eta etxeetara sartuz ibiltzen dira inauteri hauetako pertsonaiak.
Kaskarot, Ponpiera eta Kotilungorriak dira ezagunenak. Pertsonaia hauek haurrak izutzen
ibiltzen dira eta etxekoek emandako eskudirua ere biltzen dute. Guztiak sei orduz ibiltzen dira
etxez etxe, eta ondoren, txokoren batean biltzen dira jasotakoa jatera. Astearte-inauterian,
berriz, Zanpantzar (Saint Pansart) agertzen da gurdi batean Ustaritzeko kaleetan zehar.
Lastoz betetako panpina handia da. Herrian zehar ibili ondoren epaitu, kondenatu, fusilatu
eta erre egiten dute.
4.- Gipuzkoan, Tolosako inauteriak
Tolosako inauteriak oso famatuak dira Gipuzkoan. Ez dira herri txikietako inauteriak bezalakoak, hiri handietakoen antza dute. Izatez, igande-inauteri egunean hasten dira eta asteartera arte irauten dute. Hala ere, aurreko hiru egunak, hots, ostegun gizen, ostiral mehe eta
zaldunita-bezpera prestaketa-egunak izaten dira. Txilabak, txarangak, danborrada, zezenak,
dantzak, musika eta umorea izaten dira egun hauetan Tolosan. Asteartean aldatzen da giroa,
egun hori hileta-eguna izaten baita. Sardina ehorzten dute eta hari lagunduz, lutu-jantziz
mozorrotzen dira tolosarrak. Amaiera triste honek ematen die bukaera musikaz eta festaz
betetako bost egunei.
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5.- Bizkaian, Mundakako aratusteak
Mundakako aratusteetan mutil eta gizonak izan dira protagonista orain arte, nahiz eta azken
urteotan emakumeen partehartzea handitu egin den. Musika joz eta abestuz ateratzen dira
kalera igande-inauterian. Zuri-zuri jantzita joaten dira guztiak, musika-bandaren zuzendaria
izan ezik. Frak beltza eta kolore bereko kapela janzten ditu honek. Musikariek zapia janzten
dute buruan, batzuetan aurpegia bistan utzita eta beste batzuetan aurpegia estalita.
Aurpegia bistan daramatenek bibote eta papilote handiak margotzen dituzte aurpegian. Bi
gona janzten dituzte, bata ohi bezala eta bestea burutik sartuta, atorra balitz bezala.
Horregatik deitzen zaie Atorrak. Herriko kaleetan kantatzen jardun ondoren, portura abiatzen
dira zuzendariaren gidaritzapean. Han, petril gainera igo eta banan-banan ilaran jartzen dira,
ekitaldirik ederrena bertan burutuz. Urtero asmatzen duten kanta berria abesten dute, eta
horrekin batera aurreko urteetako abestiak ere bai. Mundakako emakumeak lehen mozorrotzen ez baziren ere, orain lamiaz jantzita ateratzen dira herriko kaleetara.
6.- Araban, Zalduondoko inauteriak
Arabako herri honetan igandean hasten dira inauteriak eta Markitos da pertsonaia nagusia.
Traje beltzez jantzitako panpina da, gorbata daramana eta lorea botoi-zuloan. Arrautz oskolez
egindako lepokoa darama. Pertsonaia berezi eta misteriotsua da Markitos. Igande-inauteri goizean, goizeko 11:30ean agertzen da herriko kale nagusian asto baten gainean. Herriko mutil
edo gizon bat joaten da asto gainean, Markitosen atzean berari eusten, eror ez dadin. Astoa
horretarako prestatutako toki bateraino gidatzen dute, jauregi baten aurreraino. Han, Markitos
astotik jaitsi eta sei metro luze den makila baten puntan jartzen dute. Makila zutik jartzen da,
lurrean sartuta eta bere goiko aldean geratzen da Markitos zenbait orduz. Denbora hori igaro
ondoren, Markitos jaitsi eta gurdian jartzen dute. Pilotalekura heltzen direnean bere epaia irakurtzen dio Predikadoreak Markitosi: hil egin behar du. Jendeak txalo egiten du. Panpina lurrean jarri eta su ematen diote. Taldeko guztiek egiten dute dantza bere inguruan.
7.- Nafarroan, Lantzeko inauteriak
Astelehen eta astearte-inauterietan ospatzen dira inaute-egunak Lantzen. Pertsonaia nagusiak Miel Otxin, Ziripot, Zaldiko, Txatxoak eta Ferratzaileak dira. Festa astelehen-inauterian
hasten da. Miel Otxin doa jendetzaren buruan. Ziripot traketsa, oinez egin ezinik dabil, makila baten laguntza duela horretarako. Txatxoek oihu eta dantza egiten dute. Zaldiko, Ziripot
lurrera botatzen saiatuko da. Ziripot behin eta berriro eroriko da lurrera. Zaldiko Ziripoti hurbiltzen zaion bakoitzean, Txatxoek defendatuko dute. Halako batean, Txatxoek Zaldiko harrapatzen dute eta Ferratzaileek ferratu egingo dute. Hurrengo egunean, astearte-inauterian, ez
Ziripot eta ez Zaldiko ez dira kaleratzen. Miel Otxin da egun honetako protagonista nagusia.
Enparantzara eramaten da Txatxoez inguraturik eta han epaitu egiten dute. Tiroz hil eta
lurrera botatzen dute erraldoia. Zatitu eta sua egiten dute bere gorputzarekin. Ondoren, zortzikoa dantzatzen dute suaren inguruan.

Ondoren, aurreko testuetako hainbat ezaugarri irakurriko dituzu.
Jar ezazu bakoitzaren ondoan zein lurralderi dagokion:
LURRALDEA
1.- Jai hauetako pertsonaia nagusia asto gainean agertzen da.

..........................

2.- Euskal Herriko inauteririk luzeenak ospatzen dira hemen.

..........................

3.- Bertan sardina ehorzten dute.

..........................

4.- Protagonista nagusia epaitu egiten dute herriko enparantzan. ..........................
5.- Ospakizunen elementu nagusiak dantza eta antzerkia dira.

..........................

6.- Emakumeak lamiaz jantzita ateratzen dira.

..........................

7.- Pertsonaiak etxez etxe ibiltzen dira diru-eskean.

..........................

Zalantzarik sortu bazaizu, jo 32. orrialdera.
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4 ARATUSTEETAKO PERTSONAIA NAGUSIAK
Aurreko testuetatik abiatuta, aratusteetako hainbat pertsonaiaren ezaugarriak berriro
ekarri ditugu hona.
Deskribapenak irakurri eta lot ezazu testu bakoitza dagokion pertsonaiarekin:
1. Lepotik zetazko koloretako zintak zintzilikatuta daramaten dantzariak dira eta desfilearen amaieran joan ohi dira.
...................
2. Pertsonaia traketsa da hau, oinez nekez dabilena. Makila baten laguntza izaten du.
...................
3. Panpin handia da, eta gorputza lastoz beteta dauka.

...................

4. Bi gona janzten dituzte, bata burutik sartuta eta bestea, ohi bezala. ...................
5. Traje beltza darama, arrautz oskolez egindako lepokoa, gorbata eta lorea botoi-zuloan.
...................
6. Garbi eta dotore jantzita daude eta gorria da euren arropetako kolore nagusia.
...................
7. Bizarra beltza dute eta betaurreko beltzak jantzita joaten dira.

...................

8. Zikin jantzita doaz eta oso zarpailak dira.

...................

9. Makila luzea daramate eskuan, bukaeran bola bat daramana.

...................

10. Frak beltza eta kolore bera duen kapela janzten ditu.

...................

Segidan, testuetatik atera ditugun pertsonaien deskribapenetan aukeraketa egokia
egin behar duzu, emandako bi moldeetatik egokiena zein den zehaztuz:
1. Gorriak garbi eta dotore jantzita/jantzitak daude eta gorria da euren arropetako
kolore nagusia.
2. Zarpain eta zikin janzten/jazten dira beltzak.
3. Bolantak dira pertsonaiarik/pertsonai ezagunenak eta ikusgarrienak.
4. Lepotik zetazko koloretako zintak zintzilikatuta daramaten/daramate dantzariak
dira bolantak.
5. Zaldikoen ondotik Zapurrak doaz, bizarra beltza eta betaurreko beltzak jantzita
dituztela/dituzte.
6. Makilariek bola batean amaitzen den/da makila luzea daramate eskuan.
7. Erraldoitxoak bi emakume argal, luze eta fin irudikatzen dituzten/dituzte panpinak
dira.
8. Gorriak desberdin jantzita/jantziz joaten dira, besteen nagusi edo gidari direlako.
9. Banderariak eskuan banderak dituztela/dituzte doaz.
10. Kaskarot, Ponpiera eta Kotilungorriak dira pertsonaiarik ezagunenak/ezagunak,
haurrak izutzen ibiltzen dira eta etxekoek emandako eskudirua ere biltzen dute.
11. Zanpazar lastoz betetako/beteta panpina handia da.
12. Sardinari lagunduz, lutu-jantziz mozorrotzen dira/dute tolosarrak.
Irakurri berri dituzun testuak http://eu.wikipedia.org/wiki/Inauteriak_Euskal_Herrian
webgunean dagoena osatzeko egokiak direnez, orain arte jasotako informazioa lagun,
sor ezazu Pertsonaiak izena duen atal berria, bertan txertatzeko.
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 32. orrialdera.
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5 INAUTERIAK EUSKAL HERRIAN
Iritsi da idazteko unea.
Azter ezazu wikipedia
webgunean jartzen duena:

Inauteriak Euskal Herrian neguko janari erreserbak Aste Santuaren aurreko baraua baino
lehen jateko (bereziki haragia eta arrautzak) beharrari louta daude. Inauteriak Asteartean
bukatzen dira eta hurrengo egunean hasten da ofizialki baraua. Hainbat lekutan hurrengo
larunbata ere erabiltzen da inauterietarako, adibidez Algorta eta Altsasun, eta igandea erabiltzen da Bilboko Santutxu auzoan. Zubieta eta Iturenen urtarrileko azkeneko igandearen
osteko lehen astelehen eta asteartean izaten dira (Astelehenean Zubietatik Iturenera eta
asteartean alderantziz).
Jatorria
Inauteri, ihauteri eta iyote bezalako ahotsak gehiagotan erabiltzen dira. Inauteri eleak "inausi" aditzarekin harremana bide dauka, arbolak inauteko garaiarekin, alegia.
Euskal Herrian zaratarekin ere Lurra esnatzeko deia zegoela uste da eta horregatik ereite
jai batekin harremandu da askotan. Honen adibideak ikusi ahal dira Sakanako inauterietan
(Olaztin simaurra botatzen da gurdi batetik, Altsasuko momotxorroek goldea erabiltzen dute
lurra esnatzeko) eta Ituren eta Zubietako joaldunekin (zanpantzarrak), non zarata erritmikoan duen garrantzia. Hainbat herritan, batez ere Araban Porretero izeneko pertsonaia epaitu
egiten da, kasu batzuetan putreek jan dezaten eta beste batzuetan errekara botatzen da.
Jaiak
Euskal Herrian, esan bezala, Inauteriek tradizio luzea zuten. Hala ere, Hego Euskal Herrian
Francoren diktaduran zehar jai hauek debekatu eta asko galzorian egon ziren. Nafarroan
gehienek jarriapena izan zuten garai hartan Udaberri jai moduan.
Gipuzkoan Tolosa (ikus Tolosako inauteriak) eta Donostian dute garrantzi berezia eta biak
ala biak inauteri hiritarrak dira. Inauterietako denbora arruntaz gain, Ituren eta Zubietako
inauteriak diren egun bertsuetan (Otsailaren 2a, Kandelaria) inude eta artzainen konpartsa
ateratzen da Donostian. Antzuolan mantendu da sorgin dantza izeneko dantza, non mutilak
neskaz mozorrotzen diren.
Zuberoan Maskaradak izaten dira garai honetan. Maskarada bi ataletan banatuta dago,
beltza eta gorria. Bigarrena guztiz ordenatua da eta dantzari finek hartzen dute parte.
Lehenengoa zikina eta baldarra da.

Orain birmolda ezazu testua sekuentzian zehar jaso duzun informazioa txertatuz:
✎.......................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Idatzi duzuna guri bidali nahi izatera, erabil ezazu gure posta helbidea:
argitalpenak@habe.org. Trukean, opari bat jasoko duzu.
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! Erantzun-orria:

1 INAUTERI, ARATUSTE ALA INAUTE?
Jaiak izendatzeko, bost aukeretatik lehenengo hirurak ondo daude (a,b,c), baina
azkeneko bi aukerak (d eta e) ez dira
hobesten.
Disfrazarse/se déguiser
1.- Mozorrotu
2.- Mozorro-jantzia ipini
3.- Maskaratu
4.- Desgisatu
5.- Mozorroz estali
6.- Mozorrotuta ibili
7.- Mozorro jantzian ibili
Disfraz/déguisement
1.- mozorro
2.- mozorro-jantzi
3.- txantxo
4.- zamo
Esaldietako hutsuneak:
1.- Inauterietako mozorroak
2.- mozorroz estali
3.- Itsaslapurrez mozorrotua
4.- Mozorrotua
5.- Mozorro-jantzia
6.- mozorro beldurgarriak
7.- Mozorro pean
8.- inauteri giroan
9.- desgisa
10.- inauterietako

2 ZER DAKIZU INAUTERIEI BURUZ?
Konturatuko zinenez, Francoren garaiari
buruzko aipamena kenduta, irakurri
duzun testuan datorren guztia da informazio berria.
1.2.3.4.5.-

GEZURRA
EGIA
EGIA
EGIA
GEZURRA

3 INAUTEAK EUSKAL HERRIKO
HAINBAT TOKITAN
1.2.3.4.5.6.7.-

Araba
Nafarroa Beherea
Gipuzkoa
Nafarroa
Zuberoa
Bizkaia
Lapurdi

4 ARATUSTEETAKO PERTSONAIA
NAGUSIAK
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bolantak
Ziripot
Zanpantzar
Atorrak
Markitos
Gorriak
Zapurrak
Beltzak
Makilari
Musika-bandaren zuzendaria

jantzita
janzten
pertsonaiarik
daramaten
dituztela
den
dituzten
jantzita
dituztela
ezagunenak
betetako
dira
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S

ail honetako gonbidatu guztiei, euskara ikasten
aritu direnean bizi izandako hainbat konturi
buruzko galderak egiten dizkiegu, denei berberak.
Zuetako asko bezalaxe, euskaldun berriak izanik erantzun digutena interesgarria gertatuko zaizuelakoan.

1A

Aritz Farwell

?

ritz Bartzelonan jaio zen, baina AEBetan, Illinoisen eta
Mexiko Berrian hazi. Ama donostiarra du eta aita
Chicagokoa. Los Angeleseko Pitzer Collegen Historian lizentziatu ondoren, University of Chicagon egin zuen masterra.
Duela bost bat urte Donostiara iritsi zen doktoregoa egitera,
euskararen historiari buruzkoa, hain zuzen.
Ilazki eta Maizpide euskaltegietan aritu da euskara ikasten.
“Dena den –dio- irakasle batek behin esan zidan bezala, euskara ikasteko modurik onena eta azkarrena euskaraz hitz egiten duen bikotea aurkitzea da. Ez dakit, baina agian hau da
biderik dibertigarriena…”

A

Zein da zure ama hizkuntza?
Txikitan, bost urte bete arte, gaztelania eta ingelesa izan ziren
nire ama hizkuntzak. Ordutik aurrera, ingelesa.
Zer dela eta erabaki zenuen euskara ikastea?
Orain dela bost urte Euskal Herrira etorri nintzen doktoregoa
egitera eta, horretarako denboraldi luze samarrean hemen
geratu beharko nuenez, hemengo hizkuntza ikastea erabaki
nuen, jendearekin hitz egin ahal izateko. Horretaz aparte, euskara ezagutzea lagungarria da nire doktoregoa egiteko, nahiz
eta hori ez zen izan euskara ikastera bultzatu ninduena.
Euskaltegiren batean ikasi al zenuen?
Bai, Ilazkin eta Maizpiden ikasi nuen bi urtez. Bertako irakasleei (eta bertan ezagutu nituen ikasle batzuei ere) nire esker ona
adierazi nahi nieke. Mila esker guztiei! Horretaz aparte, hasieran hainbat elkartruke egin nuen: pertsona batekin elkartzen
nintzen hitz egiteko eta elkarrizketa ingelesez eta euskaraz egiten genuen. Prozesu hau ere lagungarria izan zen eta horrela,
gainera, lagun batzuk ezagutu nituen.
Euskara ikasteko garaian zer izan zen zuretzat errazena
eta zer zailena?
Aditzak ikastea izan zen errazena, zalantzarik gabe. Zailena,
gramatikari begiratuz, nominalizazioak. Baina, nire ustez, prozesurik aldapatsuena ondo hitz egitea izan zen. Gramatika-,
ulermen- eta idazkera-maila polita lortu ahal da urtebetean,
baina ondo hitz egiteko eta ideiak modu jasoan edo jatorrean
adieraztera heltzeko, denboraldi ederra eman behar da. Nire
kasuan, gutxienez, horrela izan da.
Nola lantzen duzu euskara? Zeure kabuz aritzen al zara?
Gaur egun, bikotearekin eta lagunekin hitz egiten dut euskaraz. Gainera, euskaraz idatzitako egunkariak eta liburuak irakurtzen ditut, noizean behin. Dena den, ez nuke esango euskara lantzen ari naizenik, eguneroko bizitzan erabiltzen dudan
hizkuntza baita. Oso gutxitan hitz egiten dut gaztelaniaz.

Beste hizkuntzarik ikasi al duzu?
Bai. Alemana, frantsesa, italiera eta nepalera ikasi nituen, baina
ia erabat ahaztuta dauzkat, erabiltzen ez ditudalako.
Errazago ikasten da hirugarren hizkuntza bigarrena
baino?
Baietz esango nuke. Hizkuntza bat ikasteko zure ikasteko metodoa sortu behar duzu. Beraz, lan hori jadanik eginda baduzu,
errazagoa da hirugarren edo laugarren hizkuntza ikastea.
Baina, nire ustez, hizkuntza bat ikasteak beste ikasgai garrantzitsuagoa irakasten du, hau da, hizkuntza bat ikastea prozesu
bat dela eta prozesu horretan badaudela memento gozoak eta
memento zailak. Memento zailago hauetan ematen du inoiz
ezingo dela aurrerapenik egin. Orduan eskarmentuak gogorarazten digu ez dela amore eman behar; lantzen jarraituz gero,
denbora besterik ez dela behar, lanaren emaitza eskuratzeko.
Zer nolako hizkuntza iruditzen zaizu euskara? Polita,
musikala, gogorra...?
Gainontzeko hizkuntzekin gertatzen den bezalaxe, euskarak
baditu bere berezko ezaugarriak, noski. Ikasten ari nintzela,
euskara dotorea zela esatea gustatzen zitzaidan, bere egitura
guztiz orekatua dela iruditzen zaidalako. Olerkia badago bere
barneko simetria honetan.
Gainera, hizkuntzak interesgarriak iruditzen zaizkit hizkuntza-komunitate bakoitzean dauden mundu-ikuskeren ñabardurak islatzen dituztelako. Euskararen kasuan ere, munduari
buruzko ikuspuntu desberdinak aurki daitezke bere hitzetan,
esaera zaharretan, adjektiboetan eta abarretan. Dena den,
suposatzen dut honek baduela zer ikusirik, hizkuntzarekin
berarekin ez ezik, baita euskal hiztunekin ere.
Zer esango zenioke jendeari euskara ikastera animatzeko?
Ez dut uste beste pertsona bat euskara ikastera animatzeko nor
naizenik. Norberak ikasteko nahia izan behar du hasieratik;
norberaren erabakia izan behar du, bestela pertsona hori ez da
inoiz eroso sentituko ikasten. Gainera, badaude ikasteko modu
bat baino gehiago: euskaltegira joatea edo kalean ikastea,
lagunen artean, alegia. Dena den, behin erabakia hartuta, nire
aholkua da dibertitzea. Euskaltegietan, behintzat, ariketak
azkar bihurtzen dira aspergarri. Beraz, umore ona izateak asko
lagunduko du.
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Gaurgero

Nork bere kontura euskara ikasteko
Nork eskaintzen du BOGA?
1B Euskara ikasten ari den jende

askoren kezka da euskara nork bere
kontura ikasteko baliabideak zein
diren jakitea. HABEra askotan iristen
den galdera da hau eta horregatik erabaki dugu aldizkarian tarte bat eskaintzea. Hona hemen, labur-labur, gaur
egun dauden aukera nagusiak:

Internet bidezko aukerak
Sarean bilatuz gero, aukera dezente aurkituko ditugu, baina tarte honetara horietako
batzuk besterik ez ditugu ekarri, gure ustez
nagusienak direnak, hain zuzen ere, material
edota zerbitzu osatua edota baliagarria
eskaintzen dutelako. Horrek ez du esan nahi,
noski, han-hemenka, Interneteko hainbat
helbidetan, euskara ikasteko balio dezakeen
hainbat helbide ez daudenik, esaterako
www.linguanet-europa.org ataria, hizkuntzak ikasteko on-line dauden baliabide
egokiak eta kalitate onekoak biltzen dituena.
Euskaltegien eskaintza: Gero eta gehiago
dira autoikaskuntza zerbitzua eskaintzen duten
euskaltegiak, hau da, ikastordu gehienak etxetik eta ordenagailu bidez egiteko modua ematen dutenak. Informazio gehiago eskuratzeko,
jo gertuen duzun euskaltegira edota kontsulta
ezazu www.habe.euskadi.net helbidean,
Euskaltegiak izeneko atalean.
Euskaltegiek eta Euskal Etxe batzuek ere
BOGA programa erabiltzen dute. Euskara
Internet bidez ikasteko sistema multimedia
da BOGA. Beraz, etxean edo zeuk erabakitzen duzun lekuan ikas dezakezu euskara,
baina beti irakasle edo tutore baten laguntzarekin.

Aukera zabala duzu gaur egun, Euskal Herriko euskaltegi gehienek
eskaintzen baitute, eta Euskal Herritik kanpo, berriz, mundu osoan
zehar dauden Euskal Etxeek.
Nola funtzionatzen du BOGAk?
Ordenagailu bidez, online funtzionatzen du sistema honek. Sartu ahal
izateko, pasahitz bat izan behar duzu, euskaltegi edota Euskal Etxe
batean izena ematean eskuratuko duzuna.
Nolakoa da BOGA?
Euskalduntzearen maila guztiak ikasteko edukia eskaintzen du BOGAk,
lau kurtsotan antolatuta. Bertan egingo dituzun
ariketa gehienen zuzenketa bat-batekoa da, eta
erantzun irekia eskatzen den kasuetan, irakasleari
igortzen zaizkio eta berak, zuzendutakoan, bidaltzen du zuzenketa. Milaka ariketa egin ahal izango
dituzu, era desberdinetakoak eta baliabideak ere
ugariak dira: audioak, bideoak, testuak… denak
modu erraz eta erosoan euskara ikas dezazun.
www.habe.euskadi.net atarian aurkituko duzu
BOGA programaren inguruko informazioa eta programa hau eskaintzen duten euskaltegi eta Euskal
Etxeekin harremanetan jartzeko aukera.
www.ikasbil.net ataria: Bertan ikas-baliabide ugari aurkituko dituzu bilatzaile eraginkor baten bidez, zure beharren arabera aisa eskura
ditzakezunak (idatziak, on-line egiteko moduko ariketak, entzungaiak, argitalpenak, hiztegiak, denbora-pasak, agenda, etab.).
www.ikasbil.net atariko Pixka bat atalean aurkituko dituzu baita ere
euskararekiko lehen hurbilketarako, oinarrizko komunikaziorako,
baliagarri izan daitezkeen hainbat tresna (Esaldiz esaldi, Hasi hizketan). Bertan euskarazko oinarrizko esaldiak eskaintzen dira,
ahoskera entzuteko aukerarekin eta beste hizkuntzatan
nola diren azalduz.
www.ikasten.net euskara ikasteko baliabide
didaktiko berria da, Eusko Jaurlaritzaren
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailaren
mendeko www.hiru.com etengabeko
ikaskuntzako atarian eskuragarri dauden ekimenetako baten barruan
dagoena.
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Bestelako argitalpen eta ikasmaterialak
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Internet sareaz gain, badira, beste hainbat baliabide paper
nahiz CD/DVD euskarrietan. Hona hemen nagusienak:

Kaixo! Manual de conversación castellano-euskara,
con introducción, gramática básica y vocabulario.
Liburua. Garikoitz Knörr de Santiago. Donostia. Txertoa.
2000.

HABE. Euskara ikasten ari garenon aldizkaria. HABEk kaleratzen duen aldizkaria, hilabetekaria, urtean 10 ale. Euskara
ikasten ari denari zuzendua, bakarka nahiz taldean euskara
landu dezan. Eskuragarri duzu PDF formatuan www.ikasbil.net atariko HEMEROTEKA atalean. Harpidetza bidez banatzen da. Informazio gehiago eta harpidetza-orria betetzeko
www.ikasbil.net atariko Denda-Harpidetzak atalean.

Bakarka: método de aprendizaje individual del euskera. Bost maila daude argitaratuak. Lehengo biak liburu eta
audio-zinta bana dira eta gainontzekoak liburu bana.
Egileak J.A. Letamendia eta J.A. Mujika dira eta argitaletxea
Elkar da. (Hainbat edizio egin dira, hizkuntza ezberdinetan)

BAI HORIXE! Euskara ikasteko lehenengo urratsa.
HABEk 1986an sortutako materiala. Ez da metodo oso bat,
euskara ikasten hasteko bultzada baizik. Material hau bi formatutan dago eskuragarri: bideoak (7 bideo-zinta) eta
DVDak (6 DVD). Bilduma, gainera, ariketa-liburu batez dago
osatua. Eskuratu nahi izanez gero jo www.ikasbil.net atariko Denda eta harpidetzak atalera.
Euskara-ikaslearen Oinarrizko Hiztegia. HABEk 2002.
urtean argitaratua eta euskara ikasten ari direnentzat egina
bereziki. Eskuragarri dago www.ikasbil.net atariko Pixka
bat/Hiztegia atalean eta erosi nahi izanez gero, berriz,
Denda atalean duzu aukera.
Vasco de cada día = Eguneroko euskara. La
manera más sencilla de iniciarse en la lengua
vasca. Español-vasco, Vasco-español. (Liburua
+ CDa). Asier Irizar, Javier Lorente. Barcelona. Difusión. 2007.

Iniciación al euskera. ASSIMIL Ed., 1998 Hiru euskarri
desberdinetan: liburua; liburua + 3CD; mp3.
Gramatika Gaitasuna Lantzen. (Liburua). A. Zubizarreta,
Mikel Dorronsoro, Josemari Azurmendi. Eusko Jaurlaritzaren
Argitalpen Zerbitzu Nagusia. Vitoria-Gasteiz. 1998.
Gramática Didáctica del Euskera. Gaztelaniaz idatzitako
kontsulta-liburua. Ilari Zubiri. Bilbo. Didaktiker. 1994.

1B Demagun HABEra idatzi duela ikasle batek, euskara ikasteko dauden materialei buruzko informazio eske.
Artikuluan eman dizugun informazioa kontuan izanda, nola erantzungo zenioke zuk bere eskariari?
Kaixo, egun on:
Euskaltegi batean aritu nintzen ikasten iaz, baina aurten ez
dut izena eman euskaltegian eta euskara ikasten jarraitu
nahi dut nire etxean, neure kasa. Zer erabil dezaket? Ba al
dago euskara etxetik ikasteko material edo programarik?
Mila esker zuen laguntzagatik
Maite
KAIXO, MAITE:
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
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JON LAMARKA:
“Gaztea musika ona
eskaintzen duen
kalitatezko euskal
hedabidea da“
Argazkiak: Xabi Ubeda

on Lamarkak (Donostia, 1963) aurki Gaztea irratiko arduradun gisa urtea beteko du, telebistan
programak koordinatzen eta zuzentzen urte asko eman
ondoren. Elkarrizketaren harian, hedabide batetik besterako jauziak ekarri dizkion onurak aipatzeaz gain,
Gaztea irratiaren ezaugarriak nabarmendu ditu: “Gure
lurraldean sortzen diren talde eta kontzertuen berri
modu entretenigarrian eman nahi dugu”. Are gehiago:
“Gazteak egiten duen musika-eskaintzak kalitatea oinarrian duenez, Europa eta munduan entzuten den musika, lehenik eta behin Gaztean entzungo dugu”. Honela jardun du Jon Lamarkak elkarrizketan zehar. Gazteako programez, lan-taldeez eta hainbat makro jaialdirekin Gazteak dituen hitzarmenez ere aritu da.
3

J

Nolakoa izan da telebistatik irratirako jauzia? Moldatu al zara? Egiguzu urtebete
honen balorazioa:
Beharko moldatu! Ari naiz pixkanaka egokitzen, baina gauza berri asko ari naiz ikasten.
Gaztea egiten duten lan-taldekideek beren
zeregina ondo ezagutzen zuten ni iritsi aurretik.
Eta Gaztearen helburuak argi zituen etxeak eta
baita lan-taldeak ere. Trena abian hartu dut
nik, eta haren martxara egokitze-prozesuan
eman ditut lehen hilabete hauek.
Aldaketa jauzi handia izan da. Irratia eta telebista, biak komunikabideak izanik ere, ezberdinak dira. Nork bere gakoak ditu. Hori dela eta,
aukera polita eta interesgarria da aldaketak eskaini didana. Beti ikasten, aspertzeko betarik ez! Nik ETBn urte
mordoxka eman ditut, batik bat programatan. Eta, edozein lantegitan gertatzen den bezalaxe, lankideak ondo
ezagutzen dituzu, badakizu nori zer eta noiz eskatu.
Jende-talde berri batean lanean hasteak nolabaiteko heziketa psikologikoa eskatzen du.
Baina telebistatik dakardan esperientziak irratirako zein
neurritan balio dezakeen, eta irratiak erakusten didana
telebistan nolako aplikazioa izan dezakeen aztertzea gustatzen zait. Aisialdia eta umorea, telebistan zein irratian
ezberdin lantzen dira, baina funtsean oinarri bera dute
biek. Irrati eta telebista arteko zubiak estutu beharko
genituzke, bi komunikabideen artean asko baitago ikasi
eta erakusteko.
Dena den, balorazioa egiterakoan, horrelaxe laburbilduko nuke: irakasle banintz, urte hau apunteak prestatzen
eman dut. Orain, klaseak ematea tokatzen zait!

karrizketaElkarriz37

Gaur egun Gaztea da baina Euskadi Gaztea gisara jaio
zen irrati hau. Zer dela eta marka-aldaketa?
Marka-aldaketa ni etorri aurretik egina zen. Irrati honek oso
garai onak izan ditu hemezortzi urte hauetan. Baina musika
eskaintzen duten irratien artean konpetentzia handia dago, eta
produktu ona eskaintzeaz gain, entzuleek zer nahi duten ere
kontuan izan behar dugu eta, besteak beste, irratiaren marka
eguneratu egin behar da noizean behin.
Marka-aldaketaren xede nagusia gure irudia sendotzea, eguneratzea eta erakargarri egitea da. Dena den, marka-aldaketa
produktuaren kalitatearekin bat dator. Asko pentsatzen dugu
zer eskaini behar dugun. Gure entzule eta bezeroak zerekin
harrituko ditugun, zer nahi duten, kontuan hartzen dugu beti.
Gaztea jarraitzen duen edonork beste hainbat kate edo
atari ere jarrai ditzake beste hizkuntzatan (gaztelaniaz
edo ingelesez...) Zer du bereizgarri Gazteak?
Zinean jeneroak daude. Esaterako, behizain edo bakeroen
pelikulek ezaugarri zehatzak dituzte. Telebistan beste horrenbeste gertatzen da: 50X15, Mihiluze, Gran Hermano… lehiaketak esaterako, jenero bereko formatu ezberdinak ditugu.
Musika-emisora irrati jenero bat da. Eta gure helburu eta
erronka behizain-pelikula on bat eskaintzea da. Alegia, besABIAN.- En marcha. En marche.
AHULEZIA.- Debilidad. Débilité.
AIPATZE ALDERA.- Para, con la intención
de mencionar.
Pour, avec l’intention de mentionner.
APARTEKO.- Excepcional, extraordinario/a.
Exceptionnel/elle.
BAINO.- Ezezko esaldietan: sino, tan sólo,
solamente, más que. Plus… que.
BEHARKO.- ¡Qué remedio!, ¡A la fuerza!
Forcément.

teengandik bereizten jakin behar dugu eta ahal den neurrian
originalak behar dugu izan irratia egiteko orduan.
Gaztearen indarretako bat —eta ahulezia ere bai kasu
batzuetan— hizkuntza da. Euskaraz egiten dugu DiDa bezalako goizaldeko entretenimendu-programa umoretsua, euskaraz
irrati-formula, euskaraz iluntzeko magazin eta programak
(disko musika, funky saioak...). Gainera, Gaztea da, tamalez,
euskal musika jartzen duen irrati-etxe bakarrenetakoa. Euskal
talde onak izan badira, eta horiek Gaztean baino ez dira
entzuten. Magazinetan ere, gure lurraldean sortzen diren talde
eta kontzertuen berri ematen dugu, eta haratago joan nahi
dugu, musikaren alorrean hemen gertatzen den guztiaz modu
entretenigarrian informatu.
Eta azkenik, beste ezaugarri bat aipatze aldera, kalitatea
aipatuko nuke. Gazteak egiten duen musika-eskaintzak kalitatea du oinarrian. Hori dela eta, Gazteak bertakoentzat bertakoa eskaini nahi du, baina gure irratiko entzuleak Europa eta
munduan entzuten den musika, lehenik eta behin Gaztean
entzungo du. Gaztean entzuten den musikari garrantzi handia
ematen diogu. Azken finean, euskara ulertzen ez duenarentzat
ere egin nahi dugu irratia, eta kalitatezko musika-eskaintzak
aparteko irratia egingo gaitu.

BEHIZAIN.- Vaquero/a. Vacher/ère.
BESTEENGANDIK BEREIZTU.- Distinguirse
de los/as demás. Se distinguer des autres.
BETA.- Astia, denbora. Tiempo. Temps.
ERRONKA.- Desafío. Défi.
FUNTSEAN.- En el fondo. En réalité.
GAKO.- Clave. Clé.
HARATAGO JOAN.- Ir más allá.
Aller plus loin.
JAUZI.- Salto. Saut.

*

LEHENIK ETA BEHIN.- Primeramente, antes
de nada. Avant tout.
NABARMENDU.- Destacar. Remarquer.
ONURA.- Beneficio, provecho. Bénéfice.
SENDOTU.- Indartu. Fortalecer.
Rendre fort/e.
TAMALEZ.- Zoritxarrez. Por desgracia.
Malheureusement.
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Gaztearen programazioak aldaketa izan du musika edukietan (estiloan). Zergatik? Zein da emaitza?
Gazteak ahalik eta entzule kopururik handienera iritsi nahi du,
bere nortasuna eta ezaugarriak galdu gabe. Askotan entzuten
da irratiak musika-tendentziak markatzen dituela, baina nik ez
dut hain argi. Garai batean, disko denda batean sartzen ginen
eta orduak ematen genituen diskoak entzuten. Eta irratia ere
hortxe zegoen, disko, talde eta kontzertuen berri emateko.
Egun, neurri handi batean, Internetek egiten du denden lana.
Entzulea askotan irratien aurretik joaten da eta bere gustuak oso
kontutan hartu behar ditugu programatzeko orduan. Pop-rocka,
eta disko musika nagusitu da beste estiloen gainetik.
Musika-zerrenda astero erabakitzen dugu, eta bilera gogorrak izaten dira, ezer galdu ez dezagun (talde berriren bat,
azken hita...). Gazteak bilatzen duen doinua ere aintzat hartzen dugu. Geure boza izan behar dugu. Gainera, iluntzean
ditugun magazin programek entzule kopuru handia dute, eta
musika estilo zabalagoa eskaintzen dugu formulatik at.
Asteko zerrenda aipatu duzu. Musika-zerrenda osatzerakoan, zein morrontza izaten duzue? Egia al da interes
handiak izaten direla diskoetxeen aldetik?
Bai, egia da, eta naturala, bestalde. Haiek ere diskoak saldu
behar dituzte, nahiz eta egun CDak saldu baino kontzertuak
ateratzea bilatzen duten diskoetxe eta promotorek.
Kanpoko diskoetxe handietatik izaten dira eskaintzak eta
eskaerak, eta bertako diskoetxeetatik ere bai, jakina. Diskoetxe
bakoitzak bere disko edo taldea onena dela salduko dizu, eta
horien guztien artean batzuk bakarrik aukeratu behar dira,
produzitzen den guztia ezin delako sartu.
Baina Gazteak ez du inorekiko morrontzarik. Estatukoekin alderatuz, irrati txiki bat gara. Eta zentzu horretan, mendiko espedizio
txikien antzera, abantaila daukagu: gerri malgua aldaketak egiteko eta morrontzarik ez. Zerbait izatez gerotan, Euskal Herrian
bertan ekoizten den musikarekin konpromisoa daukagu, nahiz
eta beti eta guztiekin ezin izaten dugun konplitu.
Goizeko magazina ("DiDa") Joseina Etxeberria, Edurne
Garmendia eta hainbat pertsonaiaren eskutik umorez beteta dator egunero. Esatari ezagunak dira hauek Gazteako
entzuleentzat. Guztien artean nolako saioa osatzen dute?
Goizeko 6etan sartzen da Joseina, motorrak berotzeko. 7etan
Edurne eta Mikel (eta bere fikziozko pertsonaia guztiak), goizaldeko lehen orduak modu arin, entretenigarri eta umoretsuan hasteko prest.
Entzule mordoa duen saioa da, eta nik uste arrakastaren
gakoa taldean dagoela. Oso ondo “koipetutako“ taldea da,
eta dela Jon Gotzon euskaldun berriarekin, dela kolaboratzaileekin, giro ona eta katxondeoa erraz lortzen du. Asko inprobisatzen dute denek eta oso programa freskoa egiten dute.
Musika aukeraketak ere garrantzi handia du, eguna animoso
eta goian hasteko.
Saio eta komunikatzaile berriak (Arkaitz Basterra, esaterako...) ere badira programazioan, ezta?
Bai, beharko egon. Mugimenduan egon behar dugu beti, eta
AHALEGIN.- Eginahal. Esfuerzo. Effort.
AINTZA(KO)T HARTU.- Tomar en consideración. Tenir compte.
ALDE.- Diferencia. Différence.
ARIN.- Ligero/a. Léger/ère.
ERNE.- Adi. Atento/a. Attentif/ive.

ahots, kazetari eta eduki berriak eskaintzeko obligazioa daukagu, entzulea erne eduki nahi badugu, behintzat.
DiDan kolaboratzaile berriak topatzen ditugun bezalaxe
(Martxelo Sotes hasi da berriki pertsonaien imitazioak egiten),
saio berriak egiteko komunikatzaile berriak ditugu. Arkaitz
Basterra da azken fitxaketa. Maider Segurola lankidearekin
batera Cool Club saioa egiten du. Munduari bira ematen
diogu, eta munduko diskoteka coolenetan entzuten den musika erakargarri eta puntakoena ekartzen digute.
Non daude Gazteako estudioak? Donostian ala Bilbon egoteak ba al du programazioaren ezaugarrietan eraginik?
Donostian daude gehienak, baina Bilboko estudioetatik ere egiten
dira egunero zenbait ordu. ETB 3n egiten den Gaztea bideoklip
saioa orain Bilbotik egiten da, esaterako. Baina, programazioaren
aldetik ez dago alderik. Zenbait kasutan, esatari bat Donostian
da, beste bat Bilbon eta gonbidatuak batean ala bestean.
Egia da Bilbon gure marka ezagutzeko ahalegin berezia egin
nahi dugula. Audientzien azken datuetan, berriz ere oso emaitza
onak lortu ditugu, Gipuzkoan batez ere. Baina Bilbon ez gara
hain ezagunak. Eta bertan egotea inportantea da. Gainera, Bilbo
musika-jaialdi, talde eta ekitaldietan oso aberatsa da.
Bilbo BBK Live bezalako makro jaialdi batzuetan irrati
ofiziala zarete. FNAC-ekin ere hitzarmena duzue... zer
moduzko esperientziak dira hauek guztiak?
Esperientzia onak. Irrati txiki bat gara, baina komunikazio-talde
handi baten barruan gaude. EITB taldearen indarra handia da,
eta horrelako hitzarmenak egiten ditugunean, oihartzun handia lortzen du dena delako ekitaldiak, eta denak irabazle. Guk
haien beharra daukagu, haiek gurea.
Bestalde, irrati gisa garrantzi handia ematen diogu bertan
egiten denaren berri emateari. Harro gaude, ahal den neurrian,
bertan izaten diren kontzertu handi zein txikien irratia izateaz,
eta bide hori jorratzen jarraitu behar dugu.
Aipatu dituzunez gain, beste batzuekin ere iristen gara
horrelako akordioetara: Gasteizko Azkena Rock jaialdia,
Barakaldoko Rockstarren ematen diren kontzertu asko, Kafe
Antzokiko ETB3ko Gaztea Live kontzertuak...
Edukiak eduki, batik bat gizartean geure tokia sendotzea eta
marka ezagutaraztea bilatzen dugu. Jendeak Gaztea markaren
atzean musika ona, entretenimendua eta kalitatezko euskal
hedabide bat ikusi behar ditu.

AZALPENA
Konturatuko zinenez, beste kolore batez azpimarratu dugu molde
hau: Beharko moldatu!/Beharko egon!
Testuinguruari erreparatu eta esan lehenengoari dagokionez, zein
den moldearen esanahia:
a.- Ez dela moldatzen esan nahi du.
b.- Beste erremediorik ez dagoela adierazten du.
c.- Bere nagusiak behartzen duela esan nahi du.

GERRI MALGU.- Cintura ágil. Ceinture
flexible.
IZATEZ GERO(TAN).- En caso de
tener/ser. En cas d’a.
KOIPETU.- Engrasado/a. Graissé/e.

Zalantzarik sortu bazaizu,
erantzuna hiztegian bertan aurkituko duzu.

*

MORRONTZA.- Subordinación.
Subordination.
NORTASUN.- Identidad. Identité.
PUNTAKO.- Extraordinario.
Extraordinaire.
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EUSKARA HOBETZEN
Ale honetan, honako moldeak izango dituzu hizpide:
• Goazen
• Deskuiduan
• Anaia ikusteko gelditu
Irakur itzazu azalpenak, eta ondoren, praktikarako proposatu dizkizugun ariketak osatu. Badakizu,
bestalde, Ikasbil atarian (www.ikasbil.net) ikas-materialen atalean aurki ditzakezula, argibidez eta
entzungaiez horniturik.

1.

atala: HOBETZEKO OHARRAK

[ Goazen ]
Euskaraz agintera egiteko modurik errazena aditza bere horretan erabiltzea da. Adibidez: "lasai
egon", "ez esan hori", etab.
Era berean, gauza bera esan genezake aditz laguntzailea jarrita. Esaterako: "lasai egon zaitez" edo "ez
ezazue hori esan!"
Dena dela, badira aginterazko aditz-forma batzuk izugarri erabiltzen direnak. Ikus ditzagun usuen erabiltzen diren batzuk:
"Zatoz" edo "zatozte hona!"...
"Zoaz" edo "zoazte bakarrik!"...
"Goazen elkarrekin"...
"Datorrela bera!"...
Hau esanik, "goazen" forma azpimarratu nahi dugu, batzuek "goazen" esan ordez "goaz" esaten
baitute, gaizki esanda, jakina. Beraz, "goaz etxera!" esan beharrean: "Goazen etxera!". "Goaz
hemendik!" esan ordez: "Goazen hemendik!".
Multzo honetan sartuko genituzke goazeman/goazemak/goazemazu adizkiak.

✎

Itzul itzazu ondorengo esaldi hauek:
Vámonos/vamos, es tarde. Allons-nous-en! / Allons, c’est tard!
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..
Vayamos a coger las entradas. Allons prendre les billets (tickets)!
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..
¡Vayamos juntos al concierto! Allons ensemble au concert!
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..
¡Vámonos/vamos de aquí! Allons-nous-en / Allons d’ici!
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..
¡Vámonos/vamos a la cama! Allons-nous-en / Allons au lit!
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..
Vayamos a tomar unos vinos. Allons prendre des pots!
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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2. atala: ADISKIDE GAIZTOAK
[ Deskuiduan ]
Batzuetan, oharkabean, nahi gabe, konturatu gabe, akordatu gabe esan nahi du. Gaztelaniaz, por descuido, inadvertidamente.
Adibidez:
Katilu bat deskuiduan hautsi zait. Por descuido se me ha roto un tazón. Par négligence mon bol se serait
brisé
Baina, badu beste adiera bat: menturaz. Gaztelaniaz, por casualidad. Frantsesez, par hasard.
Adibidez:
Deskuiduan ikusten baduzu, esaiozu etortzeko azkar. Si por casualidad lo/la ves, dile que venga enseguida.
Si, par hasard tu le/la vois, dis-lui qu’il/elle arrive de suite.

✎

Bi adierak kontuan hartuz, esaguzu ondorengo esaldi hauetan deskuiduan hitzaren ordaina zein den.
Ipini¸ dagokion zutabean:

1.
2.
3.
4.
5.

Deskuiduan
Deskuiduan
Deskuiduan
Deskuiduan
Deskuiduan

Nahi gabe

Menturaz

❏
❏
❏
❏
❏

❏
❏
❏
❏
❏

berandu iritsiko bazina, afarian hozkailuan aurkituko duzu.
mezua zuri bidali dizut.
okindegitik pasako bazina, har ezazu zopako ogia.
okerreko bidea hartu eta galduta ibili ginen arratsalde osoan.
anaia ikusten baduzu, esaiozu bere zain gaudela.

3. atala: ESAERAK ETA ESAPIDEAK
[ Anaia ikusteko gelditu ]
Oraingoan ere erdarakada bat aztergai: "anaiarekin gelditu naiz plazan seietan"
Nola esango genuke hori, edo nola esan esaldi horren mezuaren antzekoak euskara hobean?
Hegoaldeko tradizioari erreparatuz gero, baditugu esaldi bat baino gehiago ere. Adibidez: "biharamunean ikusteko gelditu ziren", edo "gaur eramatekotan gelditu nintzen", edo "hamarretan elkartzekotan gelditu da" etab.
Hortaz, "anaiarekin gelditu naiz plazan seietan" esan ordez...
"Anaia seietan plazan ikusteko gelditu naiz", edo, bestela, "anaia seietan plazan ikustekotan gelditu naiz".
Dena dela, beste modu bat frantsesarena da, Iparraldeko "hitzordua", gaztelaniaren "cita"-ren ordezkoaren bidetik egiten dena. Alegia: "anaiarekin hitzordua dut seietan plazan".

✎

Saia zaitez esaldi hauek itzultzen.
Hemos quedado para ver el partido de fútbol. Nous avons rendez-vous pour regarder le match de football.
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..

He quedado con Jon. J’ai rendez-vous avec Jon.
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..

Creo que hemos quedado a las 9. Je crois que nous nous sommes mis d’accord pour neuf heures.
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..

Hemos quedado para vernos mañana. Nous avons convenu pour nous voir demain.
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..

He quedado con los/las compañeros/as del trabajo. J’ai rendez-vous avec les compagnons /gnes du boulot.
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.
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IKUSIZ IKASI
Ale honetan aztergai izango dugun idatzia ikasgelan landutako gai baten inguruko kontaketa da.
Gaia, berriz, oinetakoak. Irakurriko duzuenez, gelan gertatutakoaren berri ematen digu ikasleak eskutitz itxurako testu batean.

1

✎

Baina, gelako berri emateaz gain, beste kontu batzuk ere aipatzen ditu. Testua irakurri ahala
ordenatuko al dituzu? Jarri zenbakia karratuaren barruan:
•
•
•
•

Oinetako egokiak aukeratzeko aholkuak
Nola aukeratzen ditugu oinetakoak normalean?
Oinutsik ibiltzearen mesedeak
Datu historikoak: noiz sortu ziren oinetakoak?

OINETAKOAK
Kaixo, lagunak!
Gaur goizean, gai honi buruz hitz egin dugu, klasean. Oinetakoen zerrenda ikusi
dugu eta gure gustukoak, erosoak eta garaiko zapatak aukeratu ditugu. Batzuek
zapatilak kirola egiteko eta beste batzuek neguko botak. Guztiok, malgoak, erosoak eta egokiak direlako, aukeratu ditugu, beren itxuragatik, noski!
Gehienok, nolakoak diren eta zerez eginda dauden horri garrantzi handia ematen
diogu eta Inork ez diogu preziori garrantzi handirik eman. Egia esateko, nahiz eta
garestiegi izan ez daukagu beste erremediorik.
Bizi garen egoeran oinetakoak erabiltzea beharrezkoa da, baina, batzuetan nahi
izaten ditugun zapatak ez dauzkagu gure esku bai preziogatik, bai modagatik, bai
lanagatik, eta abar. Horregatik, batzuetan, erabiltzen ditugunak ez dira egokienak
eta horrek gure osasunari kalte handia egiten dio.
Orain, bitxikeria kontatuko dizuet. Badakizue noiz erabiltzen hasi ziren, zapatak?.
Adituek diotenez, orain dela 26.000 urte (gutxi-gorabehera). Dirudienez, Europa
eta Asian artean, Erdi-Paleolitiko hezurrak eta Goi-Paleolitikoak aurkitu zituzten.
Horien bidez ikusi ahal izan zuten hatz txikiek indarra eta tamaina galdu zituztela,
zapatak erabiltzeagatik. Eta... badakizue zergatik esaten duten oinutsik ibiltzea
hobe dela?. Horrela gure hatz txikiak erabiliko ditugu gehitzeko trakzioa eta
horren bidez hezurren indarrak jarraitzen du. Zapatekin, aldiz, hatz hauen garantiza murrizten eta beren ahultasuna agudotzen da.
Nire ustez, zapatak erosi baino lehen osasunari lehentasun gehiago eman beharko
genioke eta beste alde batetik, zapatak ere etiketa bat eraman beharko lukete,
Horren bidez ikus genezake zerezkoak diren eta nola erabil genitzakeen. Honela
gure oinak hobeto zainduko genituzke.
*Zapatarik egokienaren bilatu aritu. Aholku batzuk:
–Ez erabili zapatak oso punta zorrotzak
–Ez erabili oso takoi altuak, bi zentimetrokoak egokienak dira.
–Ez erabili materia gogorrezkoak ezta oso malgoak ere. Oinari arnasa hartzen
uzten diotenak baina iraunkorrak.
–Jardueraren arabera zapatak aldatu behar ditugu (paseo bat emateko, lan egiteko,
kirola egiteko...)
–Erosi zapatak, bai zure oinentzat bai zure begientzat eta horrela ez duzu oin kurbatu edo oin zapala izango.
Beno, lagunak, ondo zaindu eta ondo ibili. Hurrengora arte eta agurrak guztientzat.

Ikaslearen

koadernoa

2

✎
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Irakurri ondoren, saia zaitez aukeratu ditugun esaldi hauek egoki eta zuzen berridazten:

• Batzuek zapatilak kirola egiteko eta beste batzuek neguko botak. Guztiok, malgoak, erosoak eta egokiak
direlako, aukeratu ditugu, beren itxuragatik, noski!
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..
• Inork ez diogu preziori garrantzi handirik eman
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..
• Eta... badakizue zergatik esaten duten oinutsik ibiltzea hobe dela?. Horrela gure hatz txikiak erabiliko
ditugu gehitzeko trakzioa eta horren bidez hezurren indarrak jarraitzen du. Zapatekin, aldiz, hatz hauen
garantiza murrizten eta beren ahultasuna agudotzen da.
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..
• Zapatarik egokienaren bilatu aritu. Aholku batzuk:
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..
• Ez erabili zapatak oso punta zorrotzak
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..
• Ez erabili materia gogorrezkoak ezta oso malgoak ere. Oinari arnasa hartzen uzten diotenak baina iraunkorrak.
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..
• Erosi zapatak, bai zure oinentzat bai zure begientzat eta horrela ez duzu oin kurbatu edo oin zapala izango.
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

3

✎

Hona hemen hainbat oinetako. Aukeratu zuri gehien gustatzen zaizkizunak eta esaguzu zergatik dituzun
gustuko, zein arropa motarekin jantziko zenituzkeen eta zein garaitarako diren egoki. Idatzitakoa guri bidali nahi izatera, hona hemen gure helbidea: argitalpenak@habe.org
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IDAZTARAUAK

> ESPAINIAKO ERRESUMAKO AUTONOMIA-ERKIDEGOEN IZENAK
Erkidego hitza erabili beharko litzateke elkarte eta komunitate hitzen ordez komunitate politikoa oro har adierazteko. Bestetik, Euskaltzaindiak aukeran utzi bazuen ere
autonomi nahiz autonomia erabiltzea hitz elkarteetan, kasu honetarako autonomia
hobetsi du.
Aldi berean, Euskal Herri eta Euskadi baino egokiago ikusten du Euskal hitza erabiltzea. Proposamen honek, bere osotasunean harturik, gainera, ez lituzke egungo
siglak aldatuko EAE-ren kasuan.
Beraz, hauek dira Euskaltzaindiak gomendatzen dituen izen ofizialak, hitz hauek
Euskal Herriko hiru eremu politikoetan oinarritzen direlako eta bi erkidegoen arteko
hizkuntzaren batasuna bultzatzen dutelako:
Nafarroako Foru Erkidegoa
Euskal Autonomia Erkidegoa
Autonomia-erkidegoak
Andaluzia
Aragoi
Asturiasko Printzerria/Asturias1
Balear Uharteak/Balearrak2
Errioxa
Euskal Autonomia Erkidegoa
Extremadura
Galizia3
Gaztela eta Leon
1
2

3
4
5

✎

Gaztela-Mantxa
Kanariak
Kantabria
Katalunia4
Madrilgo Erkidegoa
Murtziako Eskualdea/Murtzia
Nafarroako Foru
Erkidegoa/Nafarroa
Valentziako Erkidegoa5

Oharra: “Asturias” singularrean deklinatuko da: Asturiasen, Asturiasko, eta abar. Asturieraz (bablez),
principáu d’Asturies edo Asturies.
Katalanez, Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Illes Balears edo Balears. Izen ofizial bakarra
katalanezkoa izanagatik, gaztelaniazko lehengo izena erabili ohi da oraindik gaztelaniaz: Islas
Baleares edo Baleares.
Galegoz, Comunidade Autónoma de Galicia edo Galiza/Galicia.
Katalanez, Comunitat Autònoma de Catalunya edo Catalunya.
Izen ofizial bakarra katalanezkoa (“valentziera”zkoa, autonomia-erkidego horretan erabiltzen den
izendapen ofizialaren arabera) izanagatik, gaztelaniazko izena erabili ohi da oraindik gaztelaniaz:
Comunidad Valenciana.

Molde okerrak zuzendu:
Asturiasetako kostaldea Euskal Herrikoa bezain malkartsua da.
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..

Madrileko Autonomi Erkidegoko arduradun politikoak bisitan etorriko dira aurki.
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..

Balentziako Erkidegoak antolatuko du hurrengo F1 lasterketa.
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..

Catalunyan lagun asko dauzkat.
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..

Gaztela eta Mantxako biztanleak ur eskasiaz kezkatuta daude.
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..

Kanarietako Foru Erkidegoak diru-laguntza asko jasotzen ditu.
✎ ……………………………………………………………..………………………………………………..
Zalantzarik sortu bazaizu, jo 46. orrialdera.

Erantzun-orriak

1.
Hitzak

Idatzi esaldi bana

adimen

Adimen handiko gizona izan zen Einstein.

dastamen
entzumen
gogamen
irudimen
itsumen
kemen

11

mintzamen
pairamen
sendamen
ukimen
usaimen

2.
Gaztelaniaz

Euskaraz

orzuelo

bekatxo, begitxindor

pestaña

betile (begiko ile)

ceja

bekain

fondo de ojo

begi-hondo

pupila, niña del ojo

begi-nini

globo ocular

begi-globo

catarata

begi-lauso

tuerto

begioker, betoker

párpado

betazal

ojeras

betazpiak
betzuloak
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Erantzun-orriak

[40/41]
1.

2.

[42/43]

atala: HOBETZEKO OHARRAK
Goazen, berandu da eta.
Goazen sarrerak hartzera.
Goazen kontzertura elkarrekin!
Goazen hemendik!
Goazen ohera!
Goazen basoerdi batzuk hartzera.
atala: ADISKIDE GAIZTOAK
Nahi
gabe

1. Deskuiduan berandu
iritsiko bazina, afarian
hozkailuan aurkituko
duzu.
2. Deskuiduan mezua
zuri bidali dizut.
3. Deskuiduan okindegitik pasako bazina,
har ezazu zopako ogia
4. Deskuiduan okerreko
bidea hartu eta galduta ibili ginen arratsalde
osoan.
5. Deskuiduan anaia
ikusten baduzu, esaiozu bere zain gaudela.

3.

Menturaz

❏

✔
❏

✔
❏

❏

❏

✔
❏

✔
❏

❏

❏

✔
❏

atala: ESAERAK ETA ESAPIDEAK
Futbol partida ikusteko geratu gara.
Jon ikusteko gelditu naiz.
Uste dut 9etan gelditu garela.
Bihar elkar ikustekotan geratu gara.
Lankideekin hitzordua dut.

1

1.
2.
3.
4.

2

• Batzuek kirola egiteko zapatilak dituzte eta beste
batzuek neguko botak. Guztiok malguak, erosoak eta
egokiak direlako aukeratu ditugu, eta, noski, baita
beren itxuragatik ere.

Nola aukeratzen ditugu oinetakoak?
Datu historikoak: noiz sortu ziren oinetakoak?
Oinutsik ibiltzearen mesedeak
Oinetako egokiak aukeratzeko aholkuak

• Inork ez dio prezioari garrantzi handirik ematen /
Ez diogu prezioari garrantzi handirik ematen.
• Eta... badakizue zergatik esaten duten oinutsik ibiltzea
hobea dela?. Oinutsik ibiliz gero, trakzioa gehitzeko
gure hatz txikiak erabiliko ditugulako eta hartara
hezurrek indarrean / indartsu jarraitzen dute.
Zapatekin, aldiz, hatz hauen egitekoa murriztu eta
ahuldu egiten da.
• Zapatarik egokienak aukeratzeko aholku batzuk:
• Ez erabili oso punta zorrotza duten zapatak
• Ez erabili oinetako gogorrik, ezta oso malguak direnak
ere. Oinari arnasa hartzen uzten diotenak, baina
sendoak direnak dira egokienak.
• Zure oinetarako egokiak diren oinetakoak erosi, horrela
ez duzu ez oin kurbatu, ez oin zapalik izango.

[44]
Asturiaseko kostaldea Euskal Herrikoa bezain malkartsua da.
Madrilgo Erkidegoko arduradun politikoak bisitan etorriko dira
aurki.
Valentziako Erkidegoak antolatuko du hurrengo F1 lasterketa.
Katalunian lagun asko dauzkat.
Gaztela-Mantxako biztanleak ur eskasiaz kezkatuta daude.
Kanariek diru-laguntza asko jasotzen dituzte.
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