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Musa, a ze 
artista!

Andrei, motel. 
Zu ere deitu 
zaituzte? 

Aupa mutilak. 
Ebaki bat, 
mesedez.

Aupa, Kike. Berriro hemen. 
Betiko segurtasun 

ikastaro gogaikarri 
bera jasan beharko dugu... 

Ez zaitez 
astakiloa 

izan, Sebas. 
gaurko 

ikastaroa 
behar-

beharrezkoa 
da obretan 
lan egiteko. 

Astakiloak 
aipatu eta... 

hortxe 
datorkigu 

Aitor. 

Hi, hobeto 
gelan eserita 

adreiluak 
igotzen baino.

Goazen, 
arduraduna 
igotzen ikusi 

dut.

Ez da horren-
besterako 

izango.

Hori da hori 
laukotea, Kike 

Tabikeren 
koadrila!

Zelan, 
mutilak?

Bingo, 
Kike.

Mutil hau ez da 
sekula aldatuko.

Bai. eta Kike 
ere deitu dute.

Kurtsoa hasi 
aurretik 

kafetxo bat 
hartuko dugu 
elkarrekin. 

Tira, gaur ere 
eguna galduko 

dugu... 



Kaixo, Jon naiz, 
prebentzio-
teknikaria. 
Nik emango 
dizuet Gela 

Egonkorreko 
ikastaroa. 

Pentsamendua 
irakurtzen dit.

Hori da, 
motel.

Kaixo

Ziur zuetariko batzuk 
kurtso hauek 

ezertarako balio ez 
dutela eta aspergarriak 

direla pentsatzen ari 
zaretela.

Baina ez du zertan 
horrela izan, baldin 
eta zuen ideiak eta 

esperientziak kontatzera 
animatzen bazarete.

Ikastaro 
honen 

helburuak hiru 
direla azalduz 

hasiko naiz.

Hasteko, zuen lanak 
dituen arriskuez jabetu 
eta horiek murriztu eta 
kontrolatzeko dauden 

bideak ezagutu ditzazuen 
nahi dut.

Bigarren 
helburua 

prebentzio 
kultura 

sustatzea 
da.

Eta hirugarrena, 
negoziazio 

kolektiboa ondo 
ezagutzea.

Buf, kriston 
azalpen 

aspergarria 
izango da.

Hau Andrei da, 
errumaniarra. 

Baina kokotxak 
jaten ditu eta 
Athletic zale 
amorratua da. 



Ez dizuet ezer berririk 
esaten eraikuntza lan-istripu 

gehien duen arloa dela 
aipatzen badizuet.

Zehatzagoak izateko, 
lan istripuetatik 

eratortzen diren hiru 
bajetatik bat arlo 
honetan ematen da.

ARRAIOA!

Zorionak Kike. 
Zorte handia 
daukazulako 
edo oso 
zuhurra 

zarelako 
izango da hori. 

Zortea kudeatzerik 
ez dagoenez, 

prebentzioaz arituko 
gara, arlo honetan 

neurriak hartu 
ditzakegu eta.

Horregatik, lan-istripuak 
ekiditeko oinarrizko 
neurriak errepikatzen 
dizkizuegu behin eta 

berriro.

Hori bai egia 
borobila! Ene! 
Urtero gauza 

bera!

Ba norbaitek nireak 
hartu ditu, bost urte 
daramazkit eta bajan 

egon barik.

Orain dela 20 urte 
gauza arraroa 
zen langile bat 

kaskoarekin edo 
eskularruekin ikustea, 

ezta Sebas?

egia da, bai. 
Udan alkandora 

barik egiten 
genuen lan 

eta lau 
korapilodun 

zapi bat buruan.

Pozten nau zuen barreak 
entzuteak, honek esan 
nahi du egoera hauek 
irrigarriak iruditzen 

zaizkizuela eta 
gaindituta daudela. 

Gaur egun zentzugabeak 
eta neurriz kanpokoak 

iruditzen zaizkizuen 
zenbait ekintza 

prebentiboek hemendik 
gutxira zuen barreak 
eragingo dituztela 

espero dut. 

Hiruetan 
ikastaroari 

ekingo 
diogu 

berriro ere.



A zer nolako 
“txapa”, 
motel! 

Aspergarria da 
baina beharrezkoa 

nire ustez.

Sebas, ikaragarria iruditzen 
zait zuri horrelakoak entzutea. 

Batez ere, izan dituzun 
istripuak kontutan hartuta.

Adreilu batek burua 
ireki zizun eguna 
oroitzen duzu?

Eta zer nahi 
duzu? Mutilek 
zuk bezala 

ikas dezaten? 

Hara, behin baino 
gehiagotan prebentzio 
arauekin malgu izatera 
behartu gaituenak hitz 

egin du!

Ea, e … 
arratsaldeko 
saioa hastear 
dago, goazen.

Aitorrek Jonen azalpenen 
“apunteak” hartzen ditu.

Aitor, ba 
al dakizu 
zer den 
NBE edo 
EPI bat?

Noski, Blas-en 
laguna.

Bai, badakit! Kaskoa, botak, eskularruak 
eta hori guztia, ezta?

Hori da, NBEa 
norbera 

babesteko ekipoari 
esaten zaio.

Gogoratuko 
ez dut ba!

7 puntu eta 3 
aste bajan. 

Ordutik aurrera 
kaskoarekin egin 

dut lan beti. 

Jon hau 
obran ikustea 

gustatuko 
litzaidake niri... 



Jonek karga maneiatzen 
erakusten die orain.

Oso garrantzitsua 
da belaunak tolestea 
bizkarrean minik ez 

hartzeko.

Minigona erabiltzen 
duen nire 

neskarentzat ondo 
dago hori... baina 

obra batean... 

Ikastaroak aurrera egiten du bideo 
baten emanaldiarekin. Bertan baliabide 

laguntzaileen, lan tresneriaren eta 
abarren arriskuak azaltzen dira.

Hori da hori eredua! 
Arduradunak ez du 
mugikorra itzaltzen 

eta koadrilako 
zintzoena lokartu 

egiten da.

Lasai, motel, 
Txusen 

mugikorra 
da eta.

Kikek arreta handiz 
jarraitzen ditu azalpenak.

Baina bat-batean 
…

Gauza bera 
pentsatzen 

nuen nik...  behin 
tolestuta 

geratu nintzen 
arte.



Ordubete 
beranduago.

Tira gizonak, 
honekin ikastaroa 

amaitu dugu.

Beno, bihar 
ZORTZIretan obran.

Hurrengo 
goizean.

Autoan 
noa... 

badator 
norbait? 

Ezta 
pentsatu 

ere.

Ni metroan 
noa. 

Baita ni 
ere. 

Gela Egonkorreko ikastaroa 
egin duzuela bermatzen 

du diploma honek.

Azkenik.

Lanean hasi 
aurretik, lankide 

berri bat aurkeztu 
behar dizuet.

eraikuntzan urte 
asko daramatzan 

arren, gure enpresan 
lan egiten duen lehen 

aldia da hau.

Musa deitzen da, 
Senegalekoa da

Tira, eguraldi 
ona egiten du 

behintzat.

Akabo 
berriketak.

Lanera 
berriz ere.



Aupa Musa. 
Aitor nauk. 

Ikastaroa 
galdu berri 
duzu, hori bai 
zortea motel!

Ez ba, 
herenegun 
egin nuen.

Ea, amaitu dira 
aurkezpenak

Musa, jantzi 
itzazu 

eskularruak 
oraintxe bertan!

Denok lanera.

Teilatutik hasiko 
gara. Teilak 

kendu behar dira 
asfaltozko geruza 

aldatzeko.

Ez arazorik. 
Nire eskuak 

gogorrak oso.

Eta 
zarata 
hori?

Banoa.

Datilak eta 
fruta pixka bat 
jan ohi duela 

esan dit.

Musulmana da eta 
ez du hestebeterik 

jaten.

Eta Musa?

Goazen 
behera 

hamarretakoa 
jatera.

Hamarrak 
eta erdi.

Gogorragoak 
dira teilak. Esku-

larruak 
jantzi.

Bale, 
bale.



Zatozte 
eta ikusi! 
Itzela da!

Yembé izeneko 
Senegaleko 

danbor tipikoa 
jotzen dut nik.

Reggae 
eta afrikar 
erritmoen 

fusioa egiten 
duen musika 

taldea 
daukagu. 

“Afrikania” 
deitzen da.

Primeran, motel! Zuzenekoa 
ikustea gustatuko litzaidake niri.

Bilborocken jotzen dugu 
datorren larunbatean.

Pop-rock lehiaketaren 
finalerako hautatuak gu.

Gonbidatuak 
denak!

Zaindu eskuak, 
Musa, yembea jo 

nahi baduzu.

Egia da. 
Kontzertua nire 
bizitzako ametsa 

da. 

Eskularru barik 
berriz ere?

Kike, lagundu 
nazazu teilatu-

hodi zati honekin 
eta teilatua 

amaituko dugu 
aurki.

Banoa.

Hurrengo egunean…



Lasai, 
igoko 

zaitugu!

Arraioa, 
patioan beste 
aldamio bat 

zegoela 
uste nuen.

Fidatu egin 
naiz eta ez 
naiz lotu.

Kike, nola jaitsi zara bizi-
lerroa lotuta izan barik?

Kike, kontuz. 
Kontzertuan 
ikusle gisa 
behar zaitut. Kontuz 

ibiliko 
naiz, Musa

Ez naiz 
sekulan 

teilatuetan 
lotu barik 

ibiliko.

Sebas, 
pikotxa pasatu.

Uf! Hau 
beroa! Hor 

doa!

Pasatu zenidan 
maketa entzun 
dut. Mundialak 

zarete.

Pixka bat. Gauean 
irabazten genuela 

amestu dut.Zer, Musa, 
urduri?

Kontzertu 
aurreko egunean...



AITOR? 
ONDO ZAUDE?

Kriston buruko mina 
daukat eta hori gutxi 
balitz  “txapa” hau 

jasan behar.

Dagoeneko ez dakit nola esan behar dizuedan 
erremintak ezin direla jaurtiki eta kaskoa 

aldagelan besterik ez dela kentzen.

Tira mutilok, 
astea “ijetzita” 

dagoela.

Ene, nire 
euskera!

“Egina” 
dagoela 
esan nahi 

duzu, ezta?

Musa, has zaitez 
baldosak 

rotaflexarekin 
mozten.

GEROAGO...

Bale, 
Andrei.



Makinari 
babesa falta 
zaio, baina ez 
dut uste ezer 
gertatuko 
denik…

Pixka bat 
beranduago...

Makina 
labaindu 

eta moztu 
egin naiz.

Zer 
gertatu 

da?
Hobe dugu 

Mutuara joan.

Zortea izan dugu, 
ebakia ez da sakona 

eta ez ditu ez tendoiak 
ez hezurrak mindu.

Uf! 
Eskerrak.

Gehien 
izorratzen 
nauena bihar 

ezin jo.

Ondo nago. 
Bakarrik 
ebaketa 

bat.

Beno, Aitor, 
bihar ezin 
izango dut 
jo baina 
hala ere 

kontzertuan 
ikustea 
espero 

zaitut.

Bertan 
izango 

gara Kike, 
Andrei eta 
hirurok.

Zorte handia 
izan duzu, ebaki 

horiek oso 
arriskutsuak 

baitira.

Beno, Musa. 
Garrantzitsuena 

larri ez 
zaudela da.



Gorée, 
Gorée, 
Gorée

Gainezka egongo 
dela iruditzen zait.

Zuekin… 

AFRIKANIA!

Bai ona, hi! Musa 
koruak egiten.

Ezin zuen 
aukera hau 

galdu.

Senegaleko koloreekin 
margotu dut nik benda 
bera eta beste guztiak 

animatzeko.

Musa gizajoa, 
sekulako ilusioa 

zeukan…



I kadi N’gné Oh!
kadi N’gné SENEGAL

Eta irabazlea

Afrikania 
duzue!!!!!!!

Zuretzat, 
Musa.

Sari hau gure perkusionistari eskaini 
nahi diogu, istripu bat dela eta 

yembéa koruengatik aldatu behar 
izan du eta.

Itzela Musa!
Zorionak!

Zorionak!

Aparta, 
motel!



Ixo, ixo, 
ez dut 

gogoratu 
ere egin nahi.

Ba oroitu egin 
behar zara. Argi 
izan behar duzu 
hanka-sartze 
txiki batek 

ondorio larriak 
izan ditzakeela.

Baina 
ez dena 
txarra.

Dantzan eta abesten 
yembearekin baino 
hobeto aritzen 

naizela konturatu 
naiz ni.

Egia.
Galtzekotan 
egon nintzela 

pentsatzea ere...

Eskua 
galtzekotan 

egon 
zinen zu!

Jendea 
aho-zabalik 
geratu zen 

eurekin.

Pozten naiz.

Sustoaren ondoren....

Musaren 
taldeak 
lehiaketa 

irabazi zuen.

Enteratu 
al zarete?

Zertaz?stelehen 
goizean…

hemen 
dator 

artista!

Hoberenak izan ziren, 
soberan gainera.

Txapelduna, txapelduna, 
oe, oe, oe!



Zure lana zure bizitzaren parte bat da.
Obrako hutsegite batek ezin dezake zure bizitza trukatu.

PREBENTZIO ARLOAN, LAN LASTERBIDERIK EZ

oroitu

i
beitu@beituprograma.com / 94 441 29 21

ASCOBI-BIEBA. Plaza Sagrado Corazón nº5 6 planta. 48011 BILBAO

Kaskoa beti 

buruan eta ibili munduan. Teilatuan... beti ondo 

baino hobeto lotuta.

Prebentzio 

hezkuntza, istripu-

asegururik onena

Babes gabeko 

lanabesa, ez da lanabesa, 

arrisku bat baizik.

SARTU eta JAITSI komikiak 

euskaraz, gaztelaniaz, 

errumanieraz eta frantsesez 

eta prebentzioaren inguruko 

beste material pilo.

beituprograma.com




