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SEM.BET - Sharing European Memories BETween Generations – proiektu europarra
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trasmititzerakoan
ikaskuntza intergenerazionala landuko da.
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Sarrera
SEMBET proiektuan garatu dugun metodologiak pertsona adinduek haien memoria
belaunaldi gazteagoei transmititzeko gai diren eremu eta baliabideak eskaintzen
ditu. Banakako memoria horiek gizarterako onuragarria den jakituria barneratzen
dutela uste dugu, eta testuinguru intergenerazional honen bitartez balioa ematen
zaie.
Banakako memorietatik abiatuz, SEMBET-en xedea memoria soziala berreskuratzea
da1, iraganetik orainera lerro iraunkorra marraztuz. Memoria sozial hori eraiki eta
partekatzeko iraganeko momentu zehatzak edota gai baten inguruko oroitzapenak
bildu daitezke (herri, hiri edo auzo batenak esaterako). Honela pertsona nagusiek
gazteei jakituria, jarrera positiboak eta gaitasunak transmititu diezaiekete. Metodologiaren jomuga narrazio jasangarri eta ikusgaiak biltzea da, eta horretarako memoriaren mikromonumentuak deritzogunak sortuko dira. Erreminta honen bitartez
Nortasun lokala eta kohesio soziala bilatzen da.
Proiektuan zehar tokiko komunitate baten memoria soziala eraikiko da, XX. mende
erdialdeko hamarkadetan gure gizarteetan gertaturiko trantsizioa agerian utziko
duten hainbat alor ikertuz: familia, lana, aisia, eskola, maitasuna, genero sistemak,
teknologia.
Jarraian, SEMBET metodologia nola erabili daiteke azaltzen duen laburpena aurkezten dugu. Honen bitartez, edozein erakundek tokiko memoriak berreskuratu eta
erabiltzeko prozesua has dezake, pertsona helduen heziketarako baliagarria izan
daitekeena. Metodologiaren bere osotasunean "Sharing European Memories
Between Generations: la memoria histórica en actividades intergeneracionales. Un
manual para implementación” dokumentuan kontsultatu daiteke.

Metodología bat…
• Pertsona adinduak gizartean parte har dezaten, haien jakituria eta
esperientzia balioan jartzeko.
• Desagertzear dauden zenbait jakintza eta balore gal ez daitezen.
• Belaunaldien arteko urruntasuna murrizteko.
• Nortasun lokala eta kohesio soziala bultzatzeko, herritarrak komunitatearen
parte sentiarazteko.
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Honela…
Pertsona nagusien memoriak berreskuratu, mantendu eta gizarteratu daitezkeelako,
ahalik eta jende gehienak ezagutu ahal izango dituelako.

Nork erabiltzeko?
Memoria berreskuratzeko, adinduekin lan intergenerazionala egiteko edota herri
edo komunitate jakin baten nortasuna sendotzeko grina duen edozein pertsona edo
erakundek erabili lezake, besteak beste, herri erakundeek (udaletxeek, zaharetxeek) eta kultur elkarteek (kultu-etxeek, liburutegiek, museoek).
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Lan faseak

1. Fasea

2. Fasea

Memoriak berreskuratu eta mantendu

Memoriak transmititu eta
gizartearekin partekatu

Jarduerak
Belaunaldien arteko topaketak (talde
intergenerazionala). 65 urtetik
gorako pertsona adinduak eta 20
urtetik gorako helduak bilduko dira,
iraganeko momentu zehatzak edota
gai baten inguruko oroitzapenak
jorratzeko.

Mikromonumentuak sortu eta
gizarteari aurkeztu.

Metodoak
Talde ekintzak (elkarrizketak, mahaiinguruak, rol-jokoak, tailerrak,
kontakizunak, hitzaldiak,
performance-ak etab.).

Parte hartzea oinarritzat hartuz,
taldeak memoria zehatzak aukeratu
eta jarduera intergenerazionalaren
ildoa deﬁnituko dute: prozesuaren
emaitzak aurkezterakoan erabiliko
den formatua, baliabideak etab.
Tokiko erakundeen babesa jasotzea
gomendagarria da, mikromonumentuak ezagutarazi eta esperientzia
komunitatean zabaltzearren.

Baliabideak (gomendagarria)
Jarduera intergenerazionala dinamizatuko duen pertsona.
Prozesuan zehar informazioa kudeatu
eta erregistratuko duen pertsona.

Talde intergenerazionalaren emaitzak,
tokiko erakunde parte hartzaileekin
kontaktua eta mikromonumentuen
sorrera koordinatuko dituen pertsona.

Adituak, jorratu den gai zehatz bati
buruz datu baliotsuak eman ditzakeena.

4

1. Fasea

2. Fasea

Memoriak berreskuratu eta mantendu

Memoriak transmititu eta
gizartearekin partekatu

Zer egin?
1. Prestakuntza:
· Lantaldea sortu eta beharrak
identiﬁkatu;
· taldearen interesen arabera gaiak
aukeratu;
· parte hartzaileak jarduerak
diseinatzen lagunduko dute
hasiera-hasieratik;
· jarduerak burutzeko toki aproposa
aukeratu (landuko diren memoriekin
zerikusia badute hobeto);
· helburua eta gaiarekin bat datozen
ekintzak diseinatu (elkarrizketak,
mahai-inguruak, dinamikak, tailerrak
etab.);
· ekintzen denbora ﬁnkatu (orduak
eta datak, jendearen nahien
arabera);
· beharrezko materiala prestatu.
2. Jarduera intergenerazionalen
burutzea.

Mikromonumentuek formatua
desberdinak izan ditzakete: obra
artistikoak, argazkiak, argitalpenak,
dokumentalak etab. Aldez aurretik
existitzen diren tokietan (parkea,
plaza, liburutegia) edo espresuki
sortutako eremuan kokatu daitezke.
Digitalak badira, hedapen zabalagoa
izan dezaketela kontuan hartu behar
da.
Mikromonumentuek baldintza batzuk
beteko dituzte:
• Fasean bildutako memoriekin
zerikusi zuzena izatea.
• Objektu ﬁsikoak badira leku
publiko eta ikusgaian egotea.
• Ekitaldi publikoan aurkeztea.
• SEMBET proiektu europarrari
erreferentzia egitea (ikus 1. faseko
4. Puntua).

Talde kohesioa bermatzeko harrerateknikak eta izotza apurtzeko
dinamikak garrantzitsuak dira.
3. Banakako memorien bilketa.
Pertsona adinduek haien memoriak
modu errazean partekatzen lagunduko dute ekintzek. Honela,
testigantzak grabatzea, argazkiak
ateratzea eta parte-hartzaileek
dakarten bestelako materiala
dokumentatzea komenigarria da.
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1. Fasea

2. Fasea

Memoriak berreskuratu eta mantendu

Memoriak transmititu eta
gizartearekin partekatu

4. Jasotako memoriak katalogatu eta
elkarbanatu.
Talde lanean egin daitekeen
prozesua da hau. Memoriak epe
historikoa, gaia edo formatuaren
arabera katalogatzean datza.
Hedapena eta erabilera bermatzeko
sarera igotzea gomendatzen da
(parte-hartzaileen baimena eskatu
ondoren).
SEMBET proiektu europarrarekin
lotzea ere komenigarria da, horretarako proiektuaren ohizko kanalak
(webgunea, facebook, youtube)
erabili.

Emaitzak
Materialak

Materialak

Formatu ezberdinetan bildutako
banakako memoriak.

Gizartea iraganera ainguratzen duten
mikromonumentuak.

Inmaterialak

Inmaterialak

• Belaunaldien arteko urruntasuna
murriztu, pertsona adinduen eta
gazteen kontaktua areagotu.

• Belaunaldien arteko kohesioa
sendotu, elkarren arteko puntuak
sortu.

• Pertsona adinduak tokiko komunitatearen parte sentiarazi.
• Belaunaldien arteko enpatia
sustatu.
• Pertsona adinduak mentalki arin
mantentzen lagundu.
• Nagusien ongizatea hobetu,
gizartearen zati garrantzitsua direla
ikus dezaten eta beraien esperientzia
inspiratzen duela konturatu daitezen.

• Tokiko nortasuna modu erakargarrian transmititu.
• Gaur egun errotzen ari diren
sustraiak iraganekoekin lotu, haiek
balore handia izan dezaketelako
orainaldian.
• Tokiko memoria-eremuak berpiztu
eta elementu berriekin hornitu.
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1. Fasea

2. Fasea

Memoriak berreskuratu eta mantendu

Memoriak transmititu eta
gizartearekin partekatu

Ebaluaketa
Prozesuaren ebaluaketa egiteko
metodo anitz erabili daitezke, parte
hartzaileen proﬁla, denbora eta
ekintza moten arabera betiere.
Ekintzen zein alderdi ebaluatu nahi
den ﬁnkatu daiteke (ezagutzak,
jokabideak, azaleratu diren emozioak
etab.).

Mikromonumentuen arrakasta neurtu
daiteke, txertatu diren komunitateko
kideei galdeketak pasaz, adibidez.

Galdeketa formatua erabiltzea
gomendatzen da, jardueren adostasun maila neurtzeko eta autoebaluazioa egiteko.
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1.

2.

3.

4.

Pertsona
adinduak
gizartean parte
har dezaten,
haien jakituria
eta esperientzia
balioan jartzeko.

Desagertzear
dauden zenbait
jakintza eta balore
gal ez daitezen

Belaunaldien
arteko
urruntasuna
murriztekogeneracional

Nortasun lokala eta
kohesio soziala
bultzatzeko,
herritarrak
komunitatearen
parte sentiarazteko

Banakako memorietatik

Memoria berreskuratu eta babestu
Belaunaldien arteko jarduerak memoriak
biltzeko erabili

Memoria komunitatean transmititu eta partekatu
Memoria kolektiboaren isla diren mikro-monumentuen
sorrera eta hedapena.

La tv èrrivata
a
nel ‘53...noi
l’avevamo
presa perrimi
p e quelli del
lazzo
pa
venivano con le loro seggiole. Di fronte
alla televisione pensa
vo: “ma come
fanno?” ...e i bambini piccoli andavano
dietro per
vedere se’era
c qualcuno!
In casa si par
lava tutti in dialetto e con
la tv si è cominciato a sentir
lare par
correttamente
l’italiano. I miei genito
ri
hanno impa
ratol’italiano anche
razie
ga

In viaggio di nozze a
Romaravamo
e
sempre
con una cugina di mia
suoce
ra.
Quando
rrivammo
a
a Roma andammo
a trovar
la, ci aveva
prenotato
l’albergo
e poi noi andammo
per conto nostro. La
mattina cominciò a
sgridare perchè non
ci alzavamo presto
perchè leivoleva
ci
farvedere
Roma.ra
E
sempre presente nelle

Mussolini decise che
gli scapoli, detti “zioni”,
dovevano pagare un
tassa di 50 scudi perchè
non davano unributo
coint
alla pat
ria.

perchè ci faceva da
cicerone ma
ra una
e
scocciatu
ra perchè non
ci abbandonava mai!

Le donne più giovani
vevano
a
la veletta chia
ra e quelle più
circa gli annila70,
donna
quando rava
ent in chiesa si
doveva mettere qualcosa in
testa mentre
l’uomo, se
veva
a
il cappello, loveva
do togliere.
Io gli butta
vo giù i bigliettini
e ci mettevamo
’accordo.
d
Poi c’era un’amica che ci
copriva e una signo
ra che ci
prendeva in casa. E poi ci si
avevamo un buco
la nel
siepe.

ww
w.studiokiro.it

Zertarako?

SPAGNA
ITALIA
SLOVENIA
POLONIA
ROMANIA

Il progetto SEM.BET contribuisce a recuperare e condividere
una memoria storica europea attraverso la testimonianza di
anziani, che divengono formatori delle successi ve generazioni,
trasmettendo memorie di vita quotidiana che altrimenti andrebbero perdute: è una forma di apprendimento intergenerazionale
caratterizzata dalla reciprocità.
Questo pannello è tra i frutti della metodologia ideata, insieme
ad altri “micromonumenti di vita” sparsi nella provincia di Bologna e negli altri Paesi eu ropei coinvolti.
Si ringraziano gli ospiti e i familiari del Centro Diurno “Vita Insieme” del Comune di Medicina e gli operatori della Cooperativa
Sociale Ida Poli, per i frammenti di memoria condivisi durante
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VIDEO

INTERVISTE

Memoria kolektibora
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Esperientzia pilotuak

ITALIA
Italian, metodologia Boloniako probintziako udalerri ezberdineko taldeekin frogatu
da. Zenbait bilera aldez aurretik eginez, talde bakoitzaren testuingurua, helburuak
eta itxaropenak ezagutu ziren. Metodologiaren bitartez 50, 60 eta 70eko hamarkaden memoriak belaunaldien arteko harremana sortzeko erabili ziren. Orokorrean,
taldeek gudarosteko garaiez hitz egitea hobestu zuten, guda garaia jadanik arreta
nahikoa jaso duelako eta partaideak garai hartan memoria kontziente bat izateko
gazteegiak zirelako.
Hartu-emanean parte hartzeko argazkiak, gutunak edota egunkariak erabili dira.
Agertutako memoriak talde sozial horren bizimodua deskribatzen du. Telebista,
irratia eta maitasun istorioak (bai ezkongai-aldia eta baita ezkontza garaia ere) izan
ziren mintzagai, azken honek konplizitate handia sortu zuelarik partaideen artean.

Azkenik, irudiak, bideoak eta testuak bildu ziren memoriaren mikro-monumentu
gisa. Herrietan irudi eta testu horiek jasotzen zituen panel bana sortu zen, leku
publiko eta ikusgarri batean jarriz.
Panel bakoitzak QR kode bat darama, SEMBETen web orrialdera eta beste europar
herrialdeen memorien gordelekura bideratzen duena. Memoriak gaika antolatuta
daude, maila europarrean konparaketa egin ahal izateko.
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ERRUMANIA
IREAk ekainean hasi zuen proiektuaren inplementazioa. Alde batetik, Timisoarako
Unibertsitateko Soziologia eta Psikologia Fakultateko Ikasle Elkarteko kideek parte
hartu zuten, eta bestetik, Timisoarako Pertsona Adinduen Elkartea batu zitzaien.
Belaunaldien arteko lehenengo bilera memoriatik eta bizi-esperientziatik ateratako
jostailu eta istorioen bitarteko bidaia bihurtu zen. Prozesuan zehar bi taldeen artean
sortu ziren lotura emozionalak balio handia izan zuten.
Bigarren topaketan, partaideei memoriak materializatzeko eskatu zitzaien, beste
belaunaldikoei transmititzeko gai izan zitezen. Honek haurtzaroari buruzko testu
idatzien sorrera bideratu zuen, belaunaldien arteko ikasketa prozesua azpimarratu
zuena. IREAk memoria hauek mikro-monumentuak bihurtzeko lanetan dihardu
orain.

POLONIA
Proiektuak Poznan-go Śródka auzoan bizi ziren scout adindu talde baten partaidetza
izan zuen. Beraien oroitzapenak eta auzoarekiko loturak partekatu zituzten,
‘‘Śródka-ko Topaketak’’ inspiratzeko balio izan zuten istorioen bitartez.
Pertsona heldu eta gazteen arteko topaketa hauek hiri-paisaia kulturalaren bitartez
eta memoria lokala ezabatu gabe, zonaldea suspertzeko aukeren inguruko eztabaida
interesgarri batekin hasi ziren. Helburua bikoitza zen: belaunaldi batetik hurrengora
memoriak transmititzeko modu eraginkor bat bilatzea eta pertsona adinduen narrazio oralen mantenua.
Jarduera nagusietako bat Śródka auzotik paseatzea izan zen , adinduek euren
memoriak leku zehatzekin harremantzen zituztelarik; ibili bitartean, lekuak
izandako giroa bizipen pertsonalen bitartez gogora ekarri zuten.
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Topaketak ekaina eta iraila bitartean egin ziren. Gaur egun Śródka-ri buruzko gida
batean lanean dihardute, irakurleari denboran bidaiatzeko gonbitea eskainiko
diona. persona adinduen laguntzarekin, gazteek memorien transkripzioak eta
diseinu graﬁkoa egin zuten.. Gida Śródka proiektuaren web orrialdean egongo da
eskuragai, dohanik: http://www.srodeckiespotkania.pl/

EUSKAL HERRIA
Aranzadi Zientzia Elkarteak Orioko herrian Sharing European Memories BETween
generations (SEMBET) proiektu europearra inplemetatu du, Lifelong Learning
Programme ekimenaren testuinguruaren barruan.
Orio, tradizio handiko herrixka izanik, aldaketa nabarmenak jasan ditu azken
hamarkadetan; Oria ibaiaren ertzetako batek urbanizazio prozesua sufritu du;
eraikin berriak agertu dira eta lehen hondartza zegoen lekuan kirol-portua dago
orain. Honek guztiak herriaren forma aldatzeaz gain, oﬁzio tradizionalen gainbehera
ekarri du.

HELBURUAK
SEMBET proiektua Orion inplementatu da herriaren memoria kolektiboa mantendu,
suspertu eta berpizteko, herritarren beharrizanak eta itxaropenak bereziki
kontuan izanik, oﬁzio tradizionalen ezagutza eta metodoen behar bezalako transmisioa eskatzen dutelako.

11

JARDUERAK
• Mahai-ingurua
• Elkarrizketak
• Material-erakusketak
• Istorio kontaketak
• Adituen azalpenak
• Eztabaidak
• Oroimen-mapa
• Mikro-monumentu artistikoa

EMAITZAK
Jarrera positiboa, partaidetza aberats eta emankorra. Partaideak, ekimenean eta
gaietan erabat interesatuak, euren txokoak erakutsi dituzte. Hondarribiko itsasontzi
baten zaharberritze proiektua aurkeztu zitzaien eta hurbileko herri batetik egindako
ekarpen solidario gisa hartzeaz gain, etorkizunean Orioko itsas ondarea omentzeko
ere balio ahal dezakeen ekimentzat ulertu zuten.
Iragana orainera ekartzearen garrantzia. Adinduentzat kontu zaharrak omen
zirenak besteengan interesa sor dezaketela ikustea oso indargarria eta esker onekoa
izan da. Istorio horiek berpiztea eta baieztatzea ariketa polita bezain bateragarria
suertatu da, besteekin bizitzako pasarteak partekatzea memoria sozial eta kolektibo
baten eraikuntzan jardutea baita.
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Partaideek harremanak eraiki dituzte elkarren artean, belaunaldien arteko kontaktua sendotuz. Batzuek senideen oroitzapenak berreskuratzeko nahia, kuriositatea
azaldu dute; beste batzuek kontatzeko grina, batez ere arrantzaren oﬁzioa partekatzen zutenak, orain nola lan egiten den eta lehengoek nola egiten zuten gora eta
behera.
Memoriak artelan batean islatzeak transmisio kontzeptuaren beste ikuspegi bat
eskaini zien parte-hartzaileei: hondarrezko ibai baten irudikapena, baliabide naturalen bidez eurek sortua, bere korronte eta emariarekiko bihurgune eta okertze
bakoitzak memoria bana adierazten duela, denak batera identitate partekatu baten
ibilbidean murgildurik.

Tailerrek komunitatearen parte izatearen sentimendua indartu dute arrantzajarduerekin harremana duten objektuen analisia komunean jarriz. Honek oﬁzio eta
trebetasun tradizionalak Orioko identitatearen atal esentzial gisa aldarrikatzera
bideratu du. Objektuak erakusteak eta beste partaideei hauen erabilera irakasteak
adinduen eta gazteen arteko komunikazio prozesua ireki du, belaunaldien arteko
trabak gainditzea suposatzen duena, eta adinduei esker oneko momentuak eskaini
die, euren memoriak baliotsuak direla uste izatera eraman baititu.
Partaideek iraganeko eta oraingo komunitatearen bizitzen arteko parekotasunak
eta aldeak adierazi eta partekatu dituzte, arazoak identiﬁkatuz eta Orioko arrantza
jarduera tradizionalak suspertzeko planak ere kontsideratuz. Horrelako eztabaidek
parte-hartzaileak komunitate lokalaren garapen prozesuaren gorabeheretan
murgildu dituzte.
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Ezagutza, jarrerak eta trebetasunak transmititzea belaunaldien arteko hezkuntza
bideratzeko eredurik onena da. Helduek onartu dute honako esperientziak adinduen
iragana eta bizia baliozkotzen lagundu diela.

‘‘Herri baten nortasuna herriko gazteei edo ezagutu nahi duenari transmititzea;
zaharrek zer egiten zuten eta zeri esker bizi ziren jakitea oso inportantea da. Horri
balore bat ematen dio proiektu honek, gizartean ez baita behar bezala baloratzen.’’
Pedro Solabarrieta (61)

‘‘Kontu-zaharrak berritzea, gogora ekartzea eta konpartitzea, baina beste modu
batean azalduz, lehengo ohiturak bailitzan. Maparen kontua oso ondo egon zen, asko
lagundu zuen antzinako gertaerak eta lekuak Orioko gaurko herrian birkokatzeko.”
Nekane Etxeberria (81)

‘‘Niretzat, bederen, izugarri polita izan da Patxi bezalako agure aitzindari bat lehengo
teknikez eta gertaerez hitz egiten entzutea.”
Igor Manterola (41)

“Proiektu honek mahai gainean jartzen du gai bat, eta jendea hitz eginarazten du, hori
da inportanteena, gerora ikusiko da non eta nola aplikatu behar den.”
Patxi Oliden (92)

“Beharbada aurrera begira herriko beste arloren batera luzatzea ideia ona litzateke;
nekazaritzaren kasura, adibidez.”
Julene Aldaz (80)

“Jarraitasuna edukitzeak irmotasuna emango lioke proiektuari, nahiz eta tailerrak
beste jende batzuekin egin, edo beste herriren batean egin.”
Joxe Garate (83)
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ESLOVENIA
Jardundako gaia Lehen Mundu Gerra izan zen. Lehenik, gerrarekin erlazioa zuten memoriak (istorioak, objektuak, argazkiak) zituzten pertsona adinduekin hitz egin zen, baina
ikuspegi paziﬁsta batetik abiatuta, arma kontuak ekidituz. Bigarrenik, historia lehen
eskutik ikasi nahi zuten erakunde eta pertsonak parte hartu zuten, konpetentzia digitalak
garatuz.
Belaunaldien arteko bilera-eredu ezberdinak antolatu ziren eta istorioak kontatzera eta
objektuak azaltzera bideratutako jarduerak diseinatu ziren, prozesu horretan pertsona
adinduek konpetentzia digitalak hartzen joan zitezen. Topaketa hauetatik ateratako
edukiak erakusketa batean bildu ziren eta Kamra portalean (http://www.kamra.si/) argitaratu ziren, liburutegi eta bestelako instituzioen ondare lokal eta kultural digitalizatua
jasotzen duen webgunea. Proiektuko jarduerek oihartzun nabarmena izan zuten maila
lokalean, eta beste erakunde kulturalak proiektuarekin bat egin nahi izan zuten. Liburutegian eginiko erakusketaz gain, gai berdinari buruzko beste bi erakusketa egin ziren,
eskualdeko museo batean eta kulturetxe batean. Garaiko idazleen lanak, pelikulak eta
haur-tailerrak aurkeztu ziren, komunitate osoaren inplikazioa lortaraziz. Prozesu osoa
ﬁlmatua izan zen, proiektuaren eta belaunadien arteko jardueren emaitzen difusiorako
erabiliko diren irudiak jasoz.
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Informazio gehigarria eskuratzeko:
Aranzadi Zientzia Elkartea
zuzendaritza@aranzadi.eus

www.sembet.eu

Proiektu hau Europako Komisioaren laguntzaz ﬁnantzatu da. Argitalpen honen ardura
osoa bere autorearena da. Komisioa ez da hemen zabaldutako informazioaz egin
daitekeen erabileraren arduradun.
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