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GABONAK 2021

N
uevamente llega el mes de diciembre y con él en fe-
cha próxima las Fiestas de Navidad. Un año más nos 
inundaran de publicidad, de luces en las calles de los 

pueblos y ciudades. Una vez más trataran de que entremos 
en una espiral consumista sin freno y que vivamos unas navi-
dades superficiales de alegría en muchos casos no sentida.  
Quizás no sentida porque en este año y medio largo hemos 
tenido muchas vivencias, algunos quizás demasiadas que les 
han hecho tener que luchar y enfrentarse a los miedos de 
perder la salud, quizás la vida, y pensar ¿para que la Navi-
dad? Qué triste Navidad. 

Y no compañeros, ¡No! La Navidad con sus luces y sus som-
bras sigue siendo una gran fecha, son días de intentar es-

tar alegres, porque nos da la oportunidad de reunirnos con 
aquellos familiares y amigos que podamos. Estrechar lazos 
familiares, recordar tiempos bonitos pasados y buscar cau-
ces para allanar un poco el futuro, procurando ser selectivos 
en las batallas a veces tener paz es mejor que tener razón.  Y 
sobre todo disfrutar de Padres, hijos, nietos y de todas aque-
llas personas a las que seguimos queriendo y llevando con 
cariño en el corazón aunque ya no estén con nosotros.

El nacimiento del niño Dios, fue un bonito acto de amor. Y 
con ese amor y esa gran alegría que Él nos trae, deberíamos 
reunirnos y disfrutar en torno a una bonita y riquísima  mesa 
en estas Fiestas Navideñas.

Con todo el cariño y mis mejores deseos para estas Fiestas.

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON.

15 octubre, 2021 I Juan Carlos Ruiz de Villa artikulua
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EDITORIALA

Garai honetan ohikoa izaten den legez, Elkartearen aldizkaria aurkezten dugu eta urtean jazo edo gertatu diren 
gai garrantzitsuen errepaso labur bat egiteko aprobetxatzen dugu.

Aurtengo urtea arraroa izan da, denbora asko daramagu pandemia hau eta beronen ondorioak pairatzen. Na-
barmen aldatu dizkigu gure elkarbizitza eta gizarte-harremanak. Jada normaltasunera iristen ari ginela uste ge-
nuenean, Seigarren Olatuarekin topo egin dugu bete-betean, eta horrek erne jarri gaitu berriro, eta gure arteko 
topaketak mugatzera behartu gaitu. Dirudienez, “Normaltasun Berrian” murgilduta gaude, eta horretara ohitu 
beharko dugu.

Egoera horrek Elkarteari eragiten dio, normaltasunez elkartzea eragozten digu eta gai sozialetan eta bidaien an-
tolaketan gure jarduera nabarmen mugatzen du. Duela gutxi gaiari berriro heldu eta zenbait jarduera egiten hasi 
ginen, adibidez Isdabera joan ginen irail-urrian, oso emaitza onarekin.

Urteko mugarri nagusia Haziako gobernu-organoetarako hauteskundeak izan ziren, eta egindako lan bikainari 
eta gure bazkideen parte-hartze garrantzitsuari esker, gure hautagaitzak aparteko emaitza lortu zuen. Nabarmen 
hobetu dugu gure ordezkaritza Batzar Nagusian (9 ordezkari) eta Gobernu Batzordean (4 ordezkari), eta horrek 
gure BGAEaren jarraipenean eta kontrolean parte hartzeko aukera emango digu, presentzia handiarekin.

Egungo banku-errealitatean, kontzentrazio-prozesuak daude, bat-egite eta erosketen zurrumurruak, egungo 
egoera irauli eta gure egungo “Bazkide Babeslearen” figura alda dezaketenak, beste bat, auskalo zein interesekin, 
iristea ahalbidetuz, eta gure harreman-baldintzak aldatzen saiatzen bada, guk egoera horretan gure interesen 
defentsan presente egon gura dugu eta egongo gara.

2021ean Kutxabanken hitzarmen berria sinatu eta argitaratzeak IMQrekin dugun Aseguru Kolektiboa aldatzea 
ekarri zigun opari, 23.01.01etik aurrera indarrean egoteari utziko diolarik.

Elkarteak hainbat kontsulta eta erreklamazio egin ditu, eta martxoko Batzar Nagusian zehatz-mehatz azalduko 
dizkiegu bazkideei, baita gure interesak defendatze aldera demanda bat hasteko aukera ere. 

Baina egin daitezkeen legezko urrats eta ekintzez gain, zera lortzea da premiazkoena: estaldura medikoa ko-
lektiboarentzako baldintzarik onenetan mantentzea. Kutxabankek zentzu horretan zer hasiko duen zain gaude 
(hitzarmenean jarraitutasuna bilatzeko konpromisoa hartu dute), baina gure bazkideen beharrizanak ahalik eta 
hobekien asebeteko dituzten alternatibak merkatuan bilatzeko aukera zabalik mantenduko dugu.

Hau da gure agendako gairik garrantzitsuena 2022rako, eta urte osoa dugu irtenbiderik onena aurkitzen saiatze-
ko. Gertatzen diren berrikuntza guztien berri emango diegu bazkideei.

Azkenik, tribuna honetatik eskerrak eman gura dizkiogu kargua utzi duen Zuzendaritza Batzordeari, bazkideen 
interesen alde egindako beharragatik eta ahaleginengatik. Jarraibide handia erakutsi digute.

Pandemiak gaur egun ezartzen dizkigun mugak gorabehera, espero dugu maite ditugunekin Gabonetako jai 
kutunak ospatu eta urte berriari itxaropenez harrera egin ahal izatea. Onena opa dizuegu guztioi.

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON! 
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EDITORIAL

Como es habitual por estas fechas, con la presentación de la revista de la Asociación, aprovechamos para 
hacer un breve repaso de los temas relevantes que han sucedido durante el presente ejercicio.

Este año ha sido extraño, llevamos ya mucho tiempo padeciendo esta pandemia y sufriendo sus consecuen-
cias. Hemos visto alterada notablemente nuestra convivencia y nuestras relaciones sociales. Cuando parecía 
que ya estábamos llegando a la normalidad, nos encontramos de lleno con la Sexta Ola , que vuelve a poner-
nos en alerta y a limitar nuestros encuentros. Parece que nos encontramos inmersos en la “Nueva Normalidad” 
a la que tendremos que acostumbrarnos.

Esta situación afecta a la Asociación, impidiendo que nos reunamos con normalidad y limitando de manera 
notable nuestra actividad en temas sociales y en la organización de viajes. Recientemente se ha retomado el 
tema y se han iniciado algunas actividades, como por ejemplo el viaje a Isdabe de Sep/Oct con un resultado 
muy satisfactorio.

El hito más notable del ejercicio, fue la celebración de las elecciones a los órganos de gobierno de Hazia, 
en la que gracias al excelente trabajo realizado y a la importante participación de nuestros asociados, nuestra 
candidatura consiguió un resultado extraordinario. Hemos mejorado notablemente nuestra participación en 
la Asamblea General (9 representantes) y en la Junta de Gobierno (4 representantes) hecho que nos permitirá 
participar en el seguimiento y control de nuestra EPSV con una presencia importante.

En la actual realidad bancaria, con procesos de concentración, con rumores de fusiones y adquisiciones, que 
podrían alterar la situación actual y modificar la figura de nuestro actual “Socio Protector”, posibilitando la 
llegada de uno nuevo con intereses desconocidos, que intente cambiar o alterar las condiciones de nuestra 
relación, queremos estar y vamos a estar presentes en la defensa de nuestros intereses.

La firma y publicación del nuevo convenio de Kutxabank en 2021, nos regaló la modificación de nuestro 
Seguro Colectivo con el IMQ que dejará de tener vigencia a partir del 01.01.23.

Desde la Asociación se han realizado varias consultas y reclamaciones que en la próxima Asamblea General 
de marzo, expondremos a los socios de manera detallada, así como la posibilidad de iniciar una demanda 
en defensa de nuestros intereses.

Pero aparte de los posibles pasos y acciones legales que se puedan realizar, lo más urgente es conseguir 
mantener una cobertura médica en las mejores condiciones para el colectivo. Estamos a la espera de lo que 
Kutxabank inicie en ese sentido (en el convenio se comprometen a buscar una continuidad), pero nos man-
tendremos abiertos a la posibilidad de buscar las alternativas en el mercado que satisfagan las necesidades 
de nuestros socios de la mejor manera posible.

Este tema es el más importante de nuestra agenda para el 2022, tenemos todo el ejercicio para intentar 
encontrar la mejor solución. Mantendremos informados a los socios de todas las novedades que se vayan 
produciendo.

Finalmente queremos desde esta tribuna, agradecer a la Junta Directiva saliente, la dedicación y esfuerzos 
realizados en defensa de los intereses de los asociados. Nos han dado un gran ejemplo.

Esperamos que, a pesar de las limitaciones actuales planteadas por la pandemia, podamos celebrar unas 
entrañables fiestas navideñas con nuestros seres queridos y recibamos con expectación y esperanza el nuevo 
año.

Nuestros mejores deseos de felicidad.

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!
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E
z zen edozein egun. Gure egutegian egun berezi gisa 
markatuta egon behar zuen egun bat zen. Are gehiago, 
iaz, guztiok dakizkigun arrazoiengatik, ezin izan zelako 
egin.  Elkarteko Zuzendaritza Batzordeak, programat-
zen dituen jardueren barruan, bazkideen urteko ba-

zkaria egiteko seinalatuta zeukan eguna zen.

Beti izan dut oso argi gizon-emakume horien borondatezko 
lana eskertu egin behar dela, eta hori argi uzteko modurik onena 
programatzen duten horretara joatea dela, afiliatuta gauden –gu 
ere geure borondatez– guztiontzat egiten baitute.

Egun hori joan den azaroaren 11n izan zen, eta lekua Barce-
ló Nervión hotela, Campo Volantín-en kokatua, duela 500 urte 
baino gehiagotik hiriko leku pribilegiatua, itsasadarretik hurbil 
baitago, eta historia interesgarria du, batez ere XIX. mendea-
ren amaieratik, leku egokia bihurtu baitzen burgesen bizitegi-
hedapenerako; paseo bat eginez gero udaletxetik Deustuko 
Uniber tsitateraino, oraindik ere ikus ditzakegu bertan arkitektura-
erakusgarri bereziak. Oso ezagunak ziren eta behin baino ge-
hiagotan entzun ditugun pertsona ospetsu batzuek, hala nola 
Ybarra, Bergé, Aguirre, Zubiria, Gurtubay, Olabarri, Adán de Yar-
za, Casilda Iturrizar edo Luis Briñas-ek, jauregitxoak egin zituzten 

 ELKARTEAREN 

URTEKO ANUAL
2021

pasealeku osoan, harik eta gehienak Areeta eta Neguri aldera 
joatea erabaki zuten arte, garai hartan oso ohikoa zen zarata eta 
zikintasunetik urrun.

Oraingo honetan, nahiz eta ez ditudan ulertzen arrazoiak, ziur 
asko oso hausnartuak eta gehiengoz erabakiak, alde batera utzi 
da ohiko meza, bazkaritara bezain borondatezkoa izanik ber-
tara joatea. Baina uste dut urtean zehar utzi gaituzten lagunek 
ordu erdiko oroitzapena merezi dutela. Espero dut urtero egi-
ten dugun topaketaren zati hau berreskuratzea, batzuk gustura 
joaten gara eta.

Ingurune horretan eta hall zabalaren barruan izan genuen bilgu-
nea. Casco Viejo I+II+III aretoetan, zortzinako mahaitan, 86 lagu-
nok egokitu ostean, bazkaria atera ziguten profesionaltasun han-
diz, eta guk ez genion muzin egin menuari. Oso neurtua guztia, 
bai puntu-puntuan zegoelako, anoa egokiak, askotariko jakiak, 
ondo atondu eta aurkeztuak. Bazkariaz esan daitekeen gauzarik 
onena da platerak hondar barik itzultzen genituela sukaldera. 
Horri konpainia ona gehitzen badiogu, enpresa berean 40 urte 
baino gehiago lan egin genuenon pasadizoz beteriko mahaie-
tan, bazkaria modurik atseginenean, ezelango ezbehar barik, 
joan zela esanez amaituko dugu, eta hori eskertzekoa da.

22 azaroa, 2021 I Javier Campo artikulua
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Postre garaian, Txema Mugica gure presidente berria ezagu-
tzeko aukera izan genuen. Aurrez ezagutzen ez genuenok ez 
genuen esango 45 urte baino gehiago zituenik, haren azabatxe 
koloreko adats beltza inbidiagarria izaki.

Bere hitzaldian, eta bere burua aurkeztu ostean, azken nobeda-
deen berri eman zigun, eta bereziki azpimarratu zuen I.M.Q.aren 
auzi korapilatsua. Dirudienez, oso gaitz edo zail daukagu, baina 
Zuzendaritza Batzordeak era guztietako gestioak egiten jarrai-
tuko du, erremedio bakoa dirudien zerbaitetatik ahalik eta on-
doen ateratzeko. Jakina, gai honi buruzko informazio zehatza 
ematen jarraituko dute.

Bazkalostean eta kopa bat zerbitzatu ondoren, Alberto Inuncia-
ga, ezizenez “Cowboy”, ibilbide luzeko eta kalean zaildutako 
musikaria, entzuteko aukera izan genuen, eta bertsio ezagunen 
eta bere uztako beste batzuen askotariko errepertorioa eskaini 
zigun.  Baina emanaldiaren erdian zerbait magikoa gertatu zen. 
Bi lagun ausartek, musika, klasikoaren?, mundu oparoan etorki-
zun handia duten bi “gaztek”, mikrofonoari heldu eta bolero 
bat eta Bilboko folklore herrikoiko abesti bat oparitu zizkiguten. 
Haien ahots ederrek, gaztetasuna gorabehera ez eskarmentu 
bakoak, haien savoir faireak, frantses itxurati batek esango lukeen 

lez, haien mise en scèneak, nazionalitate bereko beste chauvi-
nista batek esango lukeen bezala, mutu utzi gintuen denok. Eta 
paroxismoaren gailurra heldu zen haietako bat, gazteena, Angel 
M. izenekoa, alegiazko abesbatza bat zuzentzen hasi zenean. 
A zer modua eskuak sinkronizatzeko, a zer dotorezia eta es-
presioa keinuan! Ondo lagundurik eta duoak Santi A. izeneko 
beste gaztearekin eginez, ez ginateke harrituko “Got Talent”en 
hurrengo denboraldian ikusiko bagenitu. Eta arrakasta izango 
lukete, duda barik.

Eta horrela, kantu, konbinatu eta pasadizoen artean, topaketa 
amaituz joan zen lankideekin tarte eder askoa igaro izanaren 
sentsazioarekin, zorioneko ‘zomorrotxoaren’ ondorioz, 2019az 
geroztik elkar ikusi barik geunden eta.

Dagoeneko datorren urterako deialdiaren zain gaude, eta bel-
durragatik edo kontuz ibiltzeagatik joan den hilaren 11n etorri 
ez zirenak orduan berriro ikusteko itxaropena dugu, noski.
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Oporretarako bidaian irtetea beti da atsegingarria, eta are gehiago hori Covida atzera uz-
ten ari garen garaian egitea.

Berriz bidaiatu ahal izatea, aurreko egunetako ilusioa partekatzea, maleta udako eta hon-
dartzako arropaz betetzeko prestalanak, aireportua eta konturatzerako … Malagan ego-
tea!.

Eta han, Isdaben, lagun artean, aspaldiko ezagunen artean zaude, eta, aldi berean, leku 
askotatik bertaratutako ehunka udatiarren (iparraldeko europarren, frantsesen, andaluzia-
rren… ) artean, familiartasun eta anonimotasunaren nahasketa batean.

Globales Playa Estepona hotelak (Isdabe guneak) dozena erdi bat egoitzaz eta hainbat 
igerileku, ur-jolas, solarium, hondartza eta oso ondo zaindutako lorategiz osatutako herri 
txiki bat dirudi.

Logelak, zabalak, ondo argiztatuak, terraza eta, kasu guztietan, igerileku eta lorategiren 
batera begira daude, itsasora ez baldin bada.

Jangelan gosaria, bazkaria eta afaria dituzu, buffet-sistema oso duinarekin. Eta edariak 
doan: freskagarriak, garagardoa, kafeak, … jatetxean eta hainbat terrazatan.

Eta ingurunea, denok dakigun legez, apartekoa da.

Malagan Mediterraneoa duzu, amaierarik gabeko hondartzak, nahiz eta batzuetan erreka-
rriz osatuak egon, gertu dauden kilometro askoko itsas pasealekuak gozatzeko, bare-bare 
dagoen itsasoa, …  Eta mendi eta barnealdeko lurraldeak ere ikusgarriak dira… sentsazio 
kontrajarriekin, batzuetan basamortuak diruditelako eta beste batzuetan baratze joriak.

Mijasera egindako txangoek eta batez ere “erregearen bidexkak” aukera eman ziguten 
barrualdeko Malaga ikusteko, mendiko errepideak igo eta natura aparta miretsi ostean. 
Erregearen bidexkan ibaiari segika ehunka metroko harkaitz-horma bertikalen artetik sartu 
ginen, harkaitzari itsatsita ibai gainean ehun metrora zegoen pasabide batetik, naturaz eta, 
batzuetan, bertigoaz gozatuz.

Sentsazio ahaztezinak eta atseden-egun ezin hobeak, neurri batean Asojubi elkarteari 
eta Jorge Ibor bezalako lagunei esker, beraiek kudeatu baitzituzten bidaiaren antolaketa, 
txangoak eta abar.

Plazer bat guztiontzat.
2021eko Urria. Totorica

OporrakOporrak

25 Urria, 2021 I asociado artikulua

ISDABEN eta MIJASISDABEN eta MIJAS
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7 azaroa I asociado artikulua

Nire seme-alabak irrikaz zeuden Aste Santua eta Pazkoa 
iristeko zain ISDABEra joateko, bazekiten bakoitzak, ur-
teetan zehar egindako lagun-taldea, han aurkituko zuela 
eta. Libre sentitzen ziren, nahiz eta denen zaintzapean 
egon. Oraindik mantentzen dituzte 36 urte haietako la-
gunak eta ahal duten guztietan elkar ikusten dute. Han 
igaro genituen familiako oporrak, 2013an egoitza itxi zu-
ten arte.

Zalantza barik aprobetxatu egin dut BBK Erretiratuen 
Elkarteak emandako aukera aspaldiko bizipenak gogora 
ekartzeko. Ez ditut gehienak ezagutzen, “harreman pu-
blikoetakoa” Iñaki zen eta hura ez dago orain, baina zuek 
aurkeztuz joan zarete eta zuetako batzuk, bai, gogoratu 
ahal izan ditut. Mila esker!

Mijaserako txangoa oso atsegingarria izan zen, nik duela 
49 urte ezagutu nuen mendian esekita zegoen herri txiki 
bat zenean. Lineako autobusa ez zen haraino iristen, ez 
baitzen sartzen. Errepidean uzten zintuen, eta han asto-
taxiak egoten ziren zain herriraino igotzeko. Beste aukera 
bat oinez egitea zen.

Urteetan zehar hazten ikusi izan dut bisitaz bisita. ‘Virgen 
de la Peña’ begiratokitik, maldan etxeak “erein” zituztela 
ematen zuen. Orain beteta dago. Oraindik herria handi-
tzen eta edertzen jarraitzen dute, eta dagoeneko autoz 
eta autobusez irits zaitezke bertara. Orain asto-taxiek 
beste geltoki bat dute eta funtzio edo eginkizun turis-
tikoagoa.

Erregearen Bidexka izugarri gustatu zait; inguru berezia, 
gidari atsegina, lagunarte ona eta menperatu beharreko 
bertigo handia. Urtero egiten genuen mendi-txangoren 
bat ISDABEtik, eta ihesaldi hori egiteke geneukan, urte 
askoan itxita egon zelako.

Aukera paregabea urte askoren poderioz gertatu diren 
aldaketa geologikoak behatzeko: haitzarte bat, higadura-
gatiko zuloak eta, batez ere, plaken bultzadaren ondo-
rioz lurzoruak eman dezakeen biraketa. Eskertzekoa da 
aprobetxamendu hidroelektrikorako uren ekarria kontro-
latzeko egindako bidezidorra, eta are gehiago paisaiaz 
gozatu ahal izateko bidexkan egindako hobekuntzak.

ISDABEri buruz, zer esan! Aldatu egin digute, eta lehen 
inpaktua izugarria izan zen. Baina oroitzapenak ekartzen 
dizkidaten txokoetan barrena ibili nintzen, eta hotel be-
rriak irabazi egin nau.

A zer pena! Dagoeneko ez ditugu hondartzako taber-
nan eguerdiko ganbatxoak eta jereza, orain ordutegi ja-
rraituko self-service jatetxe bat dago; hala ere, ilunabar 
ederrak ikusiz afaldu ahal izan dugu.

Nire balkoitik pilotalekua ikusten nuen; bere garaian, hari 
Iñakik, beti ondo lagunduta, txinpartak ateratzen zizkion 
pilotakadaka. Paretak bakarrik geratzen dira orain, jada ez 
dago erabilgarri.

Gauza batzuk, ordea, ez dira aldatu. Kafetegia, jartzen 
duten lekuan jartzen dutela, bazkari eta afari aurretik eta 
ostean, bizkaitarren topagunea da, eta solasaldi entre-
tenigarrietarako erreferentzia-puntua. Lasaitasun bila 
dabilenak goiko igerilekuetan (lehengo Telefonica eta 
harrera-gune nagusia) aurkitzen du, edo hondartzan 
(bizkaitarren beste txoko bat). Igerileku handia musika, 
aquagym, aquazumba eta egokitzen dena gurago du-
tenentzat da. Eta leku guztietan erraza da taberna-barra 
batekin topo egitea, horixe da eskumuturrekoarekin pa-
seatzeak daukana …

Zer esanik ez, oso pozgarria izan da “ISDABE familia”ko 
behargin edo enplegatu batzuk, garai batean beraiekin 
hainbeste urte partekatu eta oraindik erretiroa hartu ez 
dutenak, agurtu ahal izatea berriro.

Laburbilduz, gune hark lehen zuena baino ere tamaina 
handiagoa du orain, eta familia-oporretarako oso leku 
erakargarria izaten jarraitzen du. Leku bikaina (b)ilobek 
ur-joko eta txirristetan ondo baino hobeto pasa deza-
ten. Ni animatu egin nintzen eta haietako batzuez goza-
tu nuen. Eta zelan ez, ba!, dagoeneko familia aztoratuta 
daukat eta prest datorren urtean ISDABEko egonaldiaz 
berriz gozatzeko.

Teresa Palazuelos

(Soldevilla alarguna)
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Era berean, sentimendu hori Donejakue bideare-
kin ere badu, bere izpiritua ahultzen den bakoit-
zean bizitzara itzularazten baitu.

WOODY ALLEN

Esadazu gezurra: aipa ezazu aberats izatearen 
eragozpen bat.

COHN – BENDIT

Bizikletan doan jende zoragarria ezagutu barik 
geratzen zara.

SAN FRANCISCO

KALEA

(lehen zatia)

JUAN CARLOS RUIZ DE VILLA GAUR EGUN INDAUTXU HOTELA DAGOEN LEKUAN JAIO ZEN, BILBON, GURE 

JAUNAREN 1950. URTEAN. HIRI HORREKIN LOTURA ESTUA IZAN DU BETI, ETA MUNDUKO MAITASUN GUZTIA-

REKIN MAITE DU, BAITA PAGASARRI MENDIA, TARIN ITURRIA ETA HAN INGURUAN BIZI DEN TARIN GNOMO 

MITIKOA ERE; ETA HAIEI BISITA EGITERA IGOKO DA ASTIA DUEN ETA BELAUNEK UZTEN DIOTEN NEURRIAN.

HITZAURREA

“San Frantzisko”k guztiok asko entzun dugun baina oso gutxik ezagutzen du-
ten auzo baten historia labur eta erraz kontatu baino ez du egin gura. Hau da, 
bere garapena, jendea, bizitza, … kontatu nahi du eta, batez ere, deskriba-
tu gutxi batzuen utzikeriak zelan auzo baztertu eta baztertuen auzo bihurtu 
duen, non gaur egun droga, prostituzioa, arrazakeria eta abar eta abar nagusi 
diren Bilboren bihotzean. Horri buruz dagoen informazio ezarekin amaitzeko, 
eta Bilboko auzo hau garai batean izan zenaren benetako errealitatea jendeari 
ikusarazteko helburuarekin betiere.

SAN FRANTZISKO

Gaur egun ezjakinenek lotsagabekeria eta ausardia handiz “Auzo txinata-
rra” edo Gorteak (gero berba egingo dut horretaz) deitzen duten auzo hau 
gure agintariek ahaztu eta bertan behera utzi dute, mota guztietako jendea-
ri sarrera eta lekua emanez: droga-trafikatzaileei, prostituziora emanei, etab.; 
etxeei banan-banan erortzen utzi zaie, denboraren poderioz, espekulatzaile, 
eraikuntza-enpresa eta abarrek lursail edo orubeak erosi eta urbanizazio handi 
edo txikiren bat egin dezaten etxe, txalet eta abarrekin, …  poltsikoak ederto 
berotuz. Bilboko auzo hau suntsitzen utzi dute gure politikari batzuek eta, 
horrela, ehunka pertsonak alde egin du bertatik. Hori da, bestalde, kantatu 
dutena, beren kantuetan abesten dutena eta diskurtsoetan aipatzen dutena.

Atxuri, San Anton, San Frantzisko, Mirasol kondea, Bailen, Maiatzaren Bia, Her-
nani, Castillo Jenerala, Mesedetako zubia, … daude Bilbo zati honetan. (Nori 
bururatzen zaio monumentu historiko izendatutako eliza bat Rock kontzertue-
tarako areto bihurtu eta Bilbo Rock deitzea!). Eliza 1675ean eraiki zen gatibuak 
berrerosteko, eta Mesedetako Amen Klausurako Komentu zaharrarena izan 

12 urria, 2021 I Juan Carlos Ruiz de Villa artikulua

Pagasarri Mendiaren Gailurra
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zen. Eliza ederra zen eta koru polita zuen. Sakristia, oso txikia, 
baina bazuen berezia eta oso ezaguna egiten zuen zerbait, tor-
nua barne, eta haren bidez berba egiten zizuten mojek edo 
ematen zizkizuten eskatzen ziren gauzak. Denboraldi batez, 
mojak gaixo irteten zirela ikusi zen; dirudienez, arrazoia elikagai-
rik eza zen, desnutrizioa: ez zuten baliabide propio nahikorik 
sortzen beren burua hornitzeko eta gaixotu egiten ziren. Egoera 
ikusita, aita santuak bulda bat eman zuen, eta hala, klausurakoak 
izan arren, eskolak emateko baimena eman zien. Orduan, mojek 
komentuaren zati bat ikastetxe bihurtu zuten, La Merced (Mese-
detakoa) izenarekin. Geroago, Loiura eraman zuten, eta konten-
plaziozko bizitza egiten jarraitzea aukeratu zuten mojek beste 
komunitate bat eratu zuten Nojan, Kantabrian. Komentu berriko 
ama nagusia ama Josefina Legarreta izan zen, Bilbon jaioa eta 
Naxako Mesedetako ikastetxeko ikasle ohia.

Ikastetxean izan zuen bere egoitza Bilboko Mesedetako Ama 
Birjina (La Merced) kofradiak ere, eta 1943ko irailaren 11n kano-
nikoki onartu zuen Gasteizko gotzainak.

1944tik aurrera prozesioetan parte hartzen hasi zen, eta Bilboko 
Aste Santuan musika sartu zuen lehen kofradia izan zen.

Ostiral Santuan, Isiltasunaren prozesioan, Zabalbide kalean be-
hera jaistean, Larrinagako kartzelaren parean gelditzen zen, eta 
portaera onena izandakoen artetik preso bat askatzen zuten. 
Gero, 1970ean, kendu egin zitzaion kofradiari ahalmen hori. Es-
painiako beste kofradia batzuek jarraitzen dute eskumen edo 
pribilegio hori, hemen deuseztatu zena, izaten.

Ikastetxea Loiura eramatean, kofradiaren egoitza San Nikolas eli-
zara aldatu zen, eta hantxe du orain bere Pauso nagusia ezkerre-
ko aldarean: Pietatea, Juan Pascual de Menarena; eskultura hori 
1756. urtekoa da, Bilboko irudirik zaharrenetakoa, politenetakoa 
da, eta balio izugarria du.

Duela urte gutxi arte, San Frantzisko, Zazpikaleekin batera, 
Bilbo tipikoa izan zen, merkataritza askotariko eta handiena 
zuena, Atxurin hasi eta Cantalojasko zubian amaitzen zena. 

Botxoko gabardinak San Frantzisko 28an zeuden, hau da, Ga-
bardinas Muro. Baita ere han zeuden For, Calzados La Palma, 
La Barata, Manuel Cedrún aitarekin eta Manolito semearekin: 
haientzat bezeroa zen beti lehena, eta bertan, janzteko arro-
pa arruntaz gain, garai hartan eraikuntzako edo herri-lanetako 
beharginek erabiltzen zuten kolore griseko beste hura ere sal-
tzen zen, edo igeltsero-galtza zuriak, mekanikoen buzo urdinak, 
etab. Eta beste hainbat saltegi, hala nola Butí, Bizkaian eskala 
handiko lehen prêt-à-porter denda, Corte Ingles, Cortefiel eta, 
noski, Max Center, Bilbondo eta Artea bezalako hipermerkatuak 
baino askoz lehenagokoa, batzuk bakarrik aipatze aldera. Butí 
izan zen Bizkaian marketina erabili zuen lehen enpresetako bat, 
nahiz eta ohartuki edo oharkabean egin hori; egia esan, nego-
zioa arrakastatsua izan zen salmenta aldetik, eta haren irabaziak 
izugarri handitu ziren. Bere gabardinen ondoan erakusleihoan 
sukaldeko tresna batzuk jarri zituen lehen denda izan zen, apeu 
edo erakargarri honekin: “Erosten duzun gabardina bakoitzeko 
sukaldeko tresneria oparituko dizugu”. Lehen marketin-sustapen 
horien ostean, beste asko izan ziren, eta arrakasta handia izan 
zuten publiko eta salmenta aldetik.

Almazen haien jabea gizon txiki samar, burusoil eta mozkote 
bat zen, beti ondo jantzia… Aurrez jostuna izana zen, eta, diru-
dienez, ona. Asko gustatzen zitzaion jendearen losintxa eta lau-
senguak jasotzea; hornitzaileek, batez ere, maisutasun handiz 
egiten zuten hori. Jantzi-mota bat, beroki bat adibidez, saltzera 
joaten zitzaizkionean, batzuetan Don Enriquek probatu egiten 
zuen, zelan geratzen zitzaion ikusteko eta salmenta aldetik izan 
zezakeen irteera ikusteko. Orduan hasten ziren, “Don Enrique, 
primeran daukazu, zeure neurrira egina dirudi!”. Eta begira zeu-
den enplegatuei begiak irteten zitzaizkien betzuloetatik, halako 
lotsagabekeria sinetsi ezinik. Ez ondo edo txarto geratzen zi-
tzaiolako, baizik eta zurikeria hura lotsa bakoa zelako, berak oso 
gustura onartzen zuena. Bere gisara egindako gizona zen, beti 
oso serio ibiltzen zena, agintzea eta obeditua izatea gustatzen 
zitzaion, baina noiz behinka zuzendu eta atzera egiten ere ba-
zekien, pertsona ona zirudien. 
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Dendaren arima arduraduna, Florita, zen; hark erosten zien hor-
nitzaileei, hark antolatzen zituen dendako saltzaileak, bertoko 
hiru atalez –Emakumeak, Gizonak eta Umeak– arduratzen zen, 
Don Enriquerekin berba egiten zuen eta salmenta-lerroak ezar-
tzen zituen. Ordu pila sartzen zituen beharrean, goizetik gaue-
ra, atseden barik, eta izaera indartsua zuen hornitzaile, saltzaile, 
bezero, ugazaba eta abarren mundu hari guztiari aurre egiteko. 
Emakume handia. Esan ohi zuen: “Zelan ikusten zaituzten, hala 
tratatuko zaituzte”.

SAN FRANTZISKO KALEA (bigarren zatia)

21 URRIA, 2021 I Juan Carlos Ruiz de Villa artikulua

Tira, baina San Frantzisko askoz zabalagoa zen. Eszenatokia 
zuen kafetegi bat zegoen Hernani eta San Frantzisko kaleen ar-
teko izkinan, Royalty izenekoa, eta eszenatokira neska batzuk 
ateratzen ziren dantzaren bat edo beste egitera, baina lizunke-
riaz eta graziaz. Erakusleihoan ‘arin samar’ jantzitako neska bat-
zuen argazkiak zeuden, gaur egun barre eragingo luketenak, eta 
zer esanik ez gure gazteen artean. Hain zen horrela, ezen hurbil 
zegoen Mariaren Bihotza ikastetxeko fraideek Royalty igaro arte 
laguntzen baitzieten umeei, neska haiei begira egon ez zitezen; 
baten batek bere kabuz begiratu bat ematera ihes egiten ba-
zuen, ia beti jasotzen zuen Aita Villanuevaren kaskarreko bat, 
zelatan egoten baitzen hura; tira, gaur egun pentsaezina den 
zerbait.

Egunean zehar, izkina hartan bertan, egunkari-saltzaile bat ego-
ten zen, Moñoño izenekoa, lodia, lodi-lodia bera, eta, Athleti-
cek irabazten zuenean, taldearen elastikoarekin jantzi eta Bilbon 
zehar paseatzen zuten kamioi batean. Moñoño gaixoa, zorion-
tsu ote zen?

Gozotegiak ere baziren, Luis Rodriguezena adibidez, Maiatza-
ren Biko kantoian, gozogintza bikaina, pasta eta pastel gozo-
gozoak egiten zituena. Gainera, saltzaileen tratua oso atsegina 
zen, eta gozamena zen hara sartzea! Argazki-dendak, optikak, 
bitxi-dendak, erloju-dendak eta abar ere baziren. Askotariko 
merkataritza eta denetarik aurki zitekeen bertan. Hernani kalean 
La Busturiana zegoen, eta oraindik ere han dago, Bizkaiko bakai-
laorik onena saltzen dizuten denda bat. Gainera, jada prestatuta 
ematen dizute egun bat, bi, … barru kuzinatzeko, bakailaoa pil-
pilean ondo egin gura izanez gero.

Eta, zelan ez!, Hernani kalean lonja bat zegoen, gaur egun jen-
deari kosta egingo zaio sinestea egon zenik, baina han egon 
zen urte askoan, La Burrería, uste dut 28. zenbakian zegoela, 
igo eta eskuinera ia kalearen amaieran. Bai, ez harritu, izen hori 
zuen lonja handi samar hark, astoak eta orgak alokatzen baitzi-
ren salgaiak, tresnak, lanabesak…, garraiatzeko. Zementua eta 
hondarra ere saltzen zen igeltseroentzat, adreiluak eta antze-
ko gauzak. Egia esan, oso gauza tipikoa eta dibertigarria zen 
umeentzat, atsegin baitzuten gurdiak eta astoak sartu-irtenean 
ikustea. Lonjan, ugazabandrea lagunekin biltzen zen arratsalde 
batzuetan kartetan jolasteko.

Hernani kalean, 20. zenbakian, Pilar de Villa andrearen janari-
denda zegoen, Primi izeneko saltzaile bat lagun zuela beti. Ta-
maina ertaineko denda bat zen, baina han produktuen kalitatea 
ezin hobea zen beti, eta bezeroei arreta ona ematea zuten goi-
buru.

SAN FRANCISCO 

KALEA

Urdaiazpiko serranoa eskuz mozten zen, arrautzak bonbillaren 
argitara begiratzen ziren fresko ote zeuden ikusteko, eta kolpeak 
jasotako fruta-aleei txarra kentzen zitzaien eta etxean kontsumi-
tzeko eroaten zituzten. Kalitatearen eta lan onaren profesional 
handiak izan ziren.

Baina San Frantzisko askoz gehiago zen: handia zen lekuz, han-
dia bere askotarikotasunean, eta batez ere, handia bere jendeari 
zegokionez. Mariaren Bihotza ikastetxea zegoen, izen bereko 
plazan: han inguruko mutilek ikasten zuten, baita Concha Jene-
ral, Zabalburu, Hurtado de Amezaga eta abarretako beste askok 
ere. Fraideak, ikasle ohiek diotenez, hezitzaile onak ziren eta 
benetako gizonak hezten zituzten. Eta, bestela, galdegin die-
zaietela Aita Villanuevaren ikasleei, ikastetxetik igaro zen gogo-
rrenetako bat, edo gogorrena, izan baitzen, hari buruz ikasleak 
gaizki esaka aritzen zirelarik. Kontatu ohi dutenez, ikasgeletara 
ilaratan igotzen ari zirela, ikasle batek eskailera-zulora atera zuen 
burua; orduan, Aita Villanuevak, goiko solairu batetik, gelak ire-
kitzeko zeukan giltza-sorta osoari jaregin zion, ikasleari buru 
gainera erori eta zauri handi bat eginez. Baina, antza denez, ha-
ren oroitzapen ona izango zuten; izan ere, ikastetxean urrezko 
ezteiak bete zituenean, omenaldia egin zioten, eta ikasle ohi 
guztiak batu ziren lagunarteko afari adiskidetsuan.

Mariaren Bihotzaren eliza (ikastetxekoa), gaur egun monumentu 
historiko artistiko nazional izendatua, ederra zen, zilar koloreko 
bihotza duen Ama Birjinaren irudi batekin. Zoragarria! Baina, ze-
lan diren kontuak, itxita egon zen urte askoan: fraideek esaten 
zuten, “monumentua baldin bada, kontserba dezala Gober-
nuak”, eta Gobernuak esaten zuen, “fraideena denez, konpon 
dezatela eurek”. Ondorioa? Elizak itxita jarraitu zuela, barrutik 
erortzen ari zen bitartean.

Gaur egun 
Bilboko Erre-
p rodukz ioen 
Museoa dago 
bertan, ede-
rra eta ikusteko 
modukoa. Han 
dira, adibidez, 
Samotraziako 
Garaipena, Ve-
nus Miloskoa 
edo Michelan-
geloren Moises 
eskulturak. Ama 
Birjinaren irudia 
antzinako Liceo 
zinemara eroan 
zuten, parrokia 
eroan duten 
ikastetxeko zi-
nemara, hau da, 
zinema hura eli-
za bihurtu dute.

Eta zinema eta elizei buruz ari garela, bi gauza horiei buruzko 
aukera handia zegoen San Frantziskon. Zinema-aretoetatik ha-
siko gara. Egia esan, luxuzko zinema zen; goialdea eta beheal-
dea zituen:  lehena izan zen, ziur aski Espainia osoan, bi aldee-
tako txartel edo sarrerak prezio berean zituena, eta oraingo zine 
askok nahiko lituzketen besaulkiak eta pantaila ere bazituen. Co-
lón zinema, Cantalojas zubitik Zabala kalera, auzoko zinema bat 
zen, non mota guztietako jendea egoten baitzen, baina batez 
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ere gazteak. Zinema nahiko ona zen, agian inguruko onena, jen-
de asko joaten zen Zabalatik eta inguruetatik.

Bosgarren Parrokiako katekesiko zinema zoragarria zen; arratsal-
deko laurak aldera hasten zen eta goizeko ordu txikietan irten 
zintezkeen, saio jarraitua baitzegoen. Filmak eten barik ema-
ten ziren, eta pare bat aldiz ikusten zenituen, pipa, gozoki 
eta umeen txalo eta txistuen artean onak iristen zirenean nor-
bait gaiztoengandik erreskatatu edo onik ateratzera. Zinearen 
barruan, gozoki-postu txiki bat zegoen, non umeek litxarreria 
erosten zuten atsedenaldietan (bat baino gehiago izaten baitzi-
ren), gero filma ikusten zuten bitartean jateko. Eta orain, azkenik, 
inoiz izan den, garai hartako mundu ezagun osoan gutxienez, 
zinemarik ospetsuena aipatu behar dugu: “VIZCAYA” zine-areto 
famatua, El Chegas, arkakuso-toki ere deitua, ‘zulo’ zinemaren 
ospeak inguratzen zuena, non sartzera ausartzen zena heroi 
bat zen gutxi gorabehera, eta bizitza osorako gizon bihurtua.  
‘Vizcaya’ zinemak inork imajina dezakeen bezero aniztasunik 
handiena zuen: han batzen ziren eskeko behartsuak, bankuan lo 
egiten zuten arloteak, klase baxuko ijitoak eta kategoria guztie-
tako kinkiak, siesta egitera, edo askaltzera, edo eskua sartzera 
joaten zen jendea, eta konturatu barik filma ikusteko asmoz sartu 
zenen bat edo beste ere bai, baina hala ezinezkoa zen hori. 
Izan ere, merienda jaten ziharduenak zarata egiten zuen eta ez 
zuen entzuten uzten, eskua sartzen zuenarekin batzuetan za-
plaztekoka bukatzen zen kontua, eta siesta egiten zuenak, egon 
bazeuden halakoak ere, zurrungaka egiten zuen, eta, jakina, hala 
ez zegoen ez filmik ez ezer ikusteko modurik. Zinemarik ospe-
tsuena ‘Vicaya’ zela esan dut: berriro eraiki eta berregin beharko 
litzateke, zinema-aretoen eta, oro har, zinemaren historiaren 
museo bat eginez .

Elizak oso bestelakoak ziren: gai honetan benetako arte-bitxiak 
zeuden. Mariaren Bihotzaren eliza, Zabalakoa eta, zelan ez, 
Bosgarren Parrokia zeuden, azken horrek Hurtado de Amezaga 
kaletik eta atzetik Iturrizatik zituen sarbideak. Egia esan, ederrak 
ziren eta erlijiotasun ikaragarrikoak, erretaula zoragarriekin.

Ikus dezakezuenez, denetarik zegoen: saltokiak, zinemak, eli-
zak, kafetegiak, etab.

Bosgarren parrokiako elizan, Gure Aita Jesus Nazarenoaren 
Errege Kofradiak zuen eta du egoitza. Astelehen santuan egiten 
zuten prozesioa, hunkigarritasun handienetako bat zen orduan 
eta oraindik ere bai. Prozesioa gauaren hasieran hasten zen, 
eta Kristo Nazarenoa, urte osoan zehar elizaren aldareetako 
batean egoten dena, bizkarrean ateratzen zuten; Hurtado de 
Amezagatik irten, Zabalburu plazatik igaro eta Cantalojas zubia 
zeharkatzen zuen, eta, ondoren, Gorte kalean sartu eta Mirasol 
kondearen kaletik San Frantziskora jaisten zen. Bere ibilbidean 
zehar, balkoi eta leihoetatik xalak, mantak, tapizak, banderak za-
baltzen ziren, loreak bota eta emozio handiz bat-bateko saetak 
kantatzen ziren. Nazarenoa igarotzean, prostituzio-tabernetako 

argiak itzali eta jendea debozio handiz kalera irteten zen bere 
Nazarenoa pasatzen ikusteko. 

SAN FRANTZISKO KALEA (hirugarren zatia)

25 urria, 2021 I Juan Carlos Ruiz de Villa artikulua

Oraindik ez dugu garrantzitsuena aipatu: bertako jendea. Au-
zoan bizi ziren pertsonak ez ziren askotarikoak eta bitxiak, jen-
de askok pentsatu gura duen bezala. Pertsona normalak ziren, 
klase ekonomiko ertain-baxukoak, oro har; baina ondo heziak, 
jende adeitsua, besteekiko begirunetsuak, betebeharraren sena 
zutenak, umoretsuak, alaiak eta atseginak. Auzotarrek, ez baka-
rrik eskailera edo atarikoek, baita kalekoek ere, oso harreman 
ona zuten elkarren artean, salbuespenak salbuespen. Tratua oso 
adeitsua zen eta beti zuka egiten zizuten…, urruntasun barik, 
tratua begirunetsu eta maitagarria zen. Agian azken berba ho-
rrek definitzen du ongien auzoko jendea, jende maitagarria zen.

Aspaldi-aspaldiko garaietan, San Frantziskok garrantzi handia 
izango zuen. Mariaren Bihotza izeneko plazaren azpian, San 
Frantzisko Komentu Inperialaren hondakinak aurkitu ziren. XVI. 
mendeko eraikina estilo gotikokoa zen.

Gero hainbat erabilera izan zituen, lehen Karlistaldian helburu 
militarretarako birziklatu zen eta bertan Alfontso printzearen 
kuartela egon zen.

Hirurogeiko hamarkadan, klaretiarren eskubaloi-taldeen zelaia 
izan zen, eta han ekin zion bere ibilbideari gero lehen maila 
nazionalean egotera iritsi eta izugarrizko garaipenak lortu zituen 
taldeak. 

Haurrak kalean, Mariaren Bihotzaren plazan, jolasten ziren, eta, 
jendeak pentsa dezakeenaren kontra, ez zuten ezelango arris-
kurik; aitzitik, haur arruntak ziren, jolas eginez hazi eta haurtzaro 
alai, dibertigarri eta adiskidetasunez betea bizi izan zutenak. 
Ziur asko ume haiek han jarraituko zuten bizitzen, halako batean 
batzuek auzoa bertan behera uztea erabaki ez balute, biztan-
leak alde egitera behartuz.

San Frantziskok bazuen pertsonaia tipikoren bat edo beste, 
auzo izan gura duen orok duen bezala. Moñoñoz gain Regan-
che zegoen. Familia oneko gizona zen, baina, ez dakigu zer-
gatik, abandonatu samar, bakarti eta ekonomikoki oso behartsu 
amaitu zuen. Lagun bat zeukan, Hermano (Anaia) deitzen zue-
na eta Hernani kalean bizi zena; hark bere atariko giltzak uzten 
zizkion Regancheri gauez sartu eta eskailburuan lo egin zezan, 
berak ateratzen zizkion mantaren eta burkoaren epelean. Hark 
esaten zion Regancheri: “Goizaldera dena jaso eta eskailburua 
utzi behar duk, gerta ez dadin norbaitek hi bertan ikustea eta 
gero niri liskarra sortzea edo norbaitek nire familiari sortzea”. 
Eta Reganchek, buruaz baiezkoa eginez, erantzuten zion: “Bai, 
Hermano, bai, ez hadi kezkatu, horrela egingo diat eta”. Eta oso 
zorrotz betetzen zuen eskatutakoa,  behin ere ez baitzuten han 
harrapatu. Reganche Athleticen beste zale handi bat zen, eta 
San Mamesen partida zegoen domeketan, ondo apaindu, do-
tore-dotore jantzi eta San Frantziskoko kaleetan zehar ibiltzen 
zen, jendeari oroitaraziz Athleticek Katedralean (San Mamesen) 
jokatzen zuela, eta ekitaldi handian parte hartzera animatuz. 
Athleticek kopa irabazten zuenean, jokalariak kamioian pasea-
tzen zituzten Bilbon zaleek ikus zitzaten, eta Reganche beti eu-
rekin eroaten zuten.  

Javier de Villa Libarona euskal margolaria, garai guztietako figu-
ristarik onenetako bat, San Frantzisko kaleko 8. zenbakian bizi 
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izan zen haurtzaroan eta gaztaroan. Pintzel erromantikoaz, hun-
kigarritasun harrigarriko neskak eta arrantzaleak margotu zituen. 
Argizari-pintorerik bikainenetako bat izan zen, eta arte horrekin 
hasi zuen bere pintura-ibilbidea. Haren erakusketak beti izan 
ziren arrakastatsuak publikoaren eta salmenten aldetik, eta ha-
ren margolanetako bat, beatifikazio bat zela-eta, Vatikanoko 
balkoietako batean egon zen ikusgai.

Haren anaia Fernando, klaretiarra, Iparraldeko probintzietarako 
Ordenako Prefektua izatera iritsi nintzen

Gaur egungo Bilboko pertsonaia tipikoenetako bat, José Anto-
nio Nielfa, La Otxoa, 1947ko irailaren 11n jaio zen San Frantzisko 
kalean. 

Osaba Javier Lecumberriren tabernan egin zuen lan, eta, ge-
roago, 8A izeneko beste batean, hortik datorkiolarik “La Otxoa” 
ezizena.  Gurutzetako erietxeko kafetegian ere tabernari izan 
zen, eta bere adeitasun eta lan onagatik biziki estimatzen zuten 
gaixoak zaindu edo bisitatzera joaten zirenek. 20 urtez Bartze-
lonan lan egin zuen La Reja Dorada eta Barcelona de Noche are-
toetan. 1968ko udaberrian haietako batean beharrean zebilela, 
homosexuala izateagatik atxilotu eta espetxeratu egin zuten, 
“Ley de Vagos y Maleantes” (Alfer eta Gaizkileen Legea) aplika-
tuta. 1978an, Bilboko jaietan, bere “Libérate” abestia ospetsu 
bihurtu zuen, eta handik aurrera, egindako antzerki-ikuskizunek 
bere karrera sendotu dute. Beharbada, Jose Antoniok, batzue-
tan, pazientzia handiz eraman behar izan du La Otxoa.

San Frantziskoko tabernak tipikoak ziren, txikiteoan ibili eta ban-
derilla batzuk –egia esateko, oso goxoak!–hartzeko egokiak, non 
elkarbizitza osasuntsua eta alaia baitzen. Cantalojas zubia igaro 
orduko, ezkerretara Linaje taberna zegoen: sartu eta eskumara 
leku txiki bat zuen, eta han domeketan izkirak, nekorak eta karra-
kelak saltzen ziren, dena oso ona. Aurrerago, eskuman, Heredia 
taberna zegoen, gilda gozo-gozoak zituena, baita askotariko 
beste pintxo bikain batzuk ere.

Maiatzaren Biko kalean, ezkerreko espaloian, igo eta San Fran-
tziskora ia iristean, Meson Canal zegoen; haren jabea Benito Ca-
nal izan zen, pisu astunetako boxeolaria. Galizian, Concello da 
Mercako Fontao herrixkan jaio zen 1941ean. Zortzi urte zituela, 
Bilbora etorri zen, boxeolari gisa ezagun bihurtu eta duela urte 
gutxi arte bertan bizi izan zen, jaioterrira itzuli arte.

Bilboko zezen-plazan, Espainiako txapeldun izendatu zuten 
pisu astunetan, Echeverriaren aurka borrokatu eta puntutan ira-
bazi ziolarik.   Diotenez, Gorte kalea kabriolet batean zeharkatu 
zuen, eta ikaragarria izan zen auzotarrek eta prostituzioko nes-
kek egin zioten harrera, idolo bat baitzen haientzat. Denek mai-
te zuten gizon hura eta oso ondo konektatzen zuen herriarekin.

Cantalojas zubiak ere ez zituen auzoaren alde bat eta bestea 
bereizten, kontrakoa baizik; San Frantzisko, Salazar Jenerala eta 
Zabalbururen arteko lotura zen.

Beraz, horra hor, San Frantzisko Bilboko auzo arrunt bat zen, 
non bertako jende xumea alai bizi zen, pozik familia handi bat 
lez, askok pentsatu dutenaren eta oraindik pentsatzen dutena-
ren aurka. Duela urte batzuetako San Frantzisko ez da oraingoa, 
auzo alaia zen, familiarra, bizitza handikoa eta saltoki on askoz 
betea. Oraingo hau, hein handi batean, gure politikarietako bat-
zuei zor diegu, arduratuta ez dakit zerengatik eta guztiz erreala 
ez den Bilbo erakutsi guran.

San Frantzisko kalearen eta Mirasol Kondearen kalearen arteko 
izkinan, XIX. mende-erdialdeko etxe bat dago, kaleko zaharre-
na. Garai hartan, San Frantziskok inguruko denda gehienak eta 
burgeseria txikia batzen zituen.

Mirasol Kondearen kalean, bidaiatzeko maleta-denda bat ze-
goen, publizitatea irudimen eta grazia handiz egiten zuena: 
“Casar ya nos haremos, Josetxu, ¡sí, Mirentxu! pero con una con-
disión, que para el viaje de novios, ¡comprar harás maletas en el 
Conde Mirasol! Auzoaren alde txirenea zen hori.

…. Gaur egun San Frantzisko kaleko 19. zenbakian dagoen Te-
jidos y Confecciones Careaga denda da garai hartatik geratzen 
den bakanetako bat. Luis Careaga fundatzaileak eta gaur egun 
haren seme Ganixek auzoko jendea betiko maitasunez janzten 
jarraitzen dute.

SAN FRANCISCO 

KALEA

E
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Estamos en los últimos meses del año y todas las Entidades 
Financieras están buscando con insistencia la forma de incre-
mentar los volúmenes que negocian de Planes de Pensiones y 
EPSV.

Esto es debido, entre otras razones, a:

•  La alta rentabilidad que los Planes de Pensiones y EPSV 
individuales aportan a las Entidades Financieras por las co-
misiones que cobran sobre el Patrimonio que alcanzan el 
1,6% o más.

• Las limitaciones en las aportaciones a los Planes de Pensio-
nes y EPSV, cada vez mayores. Actualmente en Territorio 
Común el límite es de 2.000. partícipe año y en Bizkaia de 
5.000..

> En los Presupuestos Generales del Estado se plantea una 
reducción a 1.500. y es posible que esto se transmita al 
menos en parte a nuestro Territorio.

• Las Gestoras necesitan volumen. En la situación actual, las 
salidas están aumentando mientras que las entradas, por 
los límites comentados, la potenciación de los Planes y 
EPSV de empleo y la situación económica, están disminu-
yendo.

Ante esto las Entidades Financieras han puesto en marcha una 
agresiva campaña de captación que busca el traslado de sal-
dos destacando el “ataque” a las EPSV y Planes de Pensiones 
de Empleo cuyos titulares tengan derecho a movilización. Esto 
sucede con los jubilados partícipes de Hazia.

• Hemos conocido a través de nuestros afiliados ofertas de 
incentivos de hasta el 6% del importe trasladado en Ban-
kinter y La Caixa y del 5% en Kutxabank, acompañadas en 
general de una limitación para hacer disposiciones que lle-
ga a los 5 años.

ANTES DE TOMAR UNA DECISIÓN CREEMOS CONVENIEN-
TE QUE TENGAS EN CUENTA:

Cada Entidad es muy libre de hacer la campaña de captación 
que considere conveniente y cada partícipe de trasladar sus 
fondos o no.

En un intento por ayudar a tomar la mejor decisión vamos a 
exponer una serie de reflexiones:

• Normalmente el incentivo, que es dinerario, conlleva la 
exigencia de una indisponibilidad durante periodos largos 
(años). Además:

> Suele estar topado. Por ejemplo, se habla en general de 
un 5% sobre la cantidad trasladada con un máximo de X 
euros.

> El importe percibido como incentivo tiene repercusio-
nes fiscales para el perceptor.

> Los residentes en Euskadi deben tener en cuenta que, 
en caso de que se anunciara la desaparición de la fiscali-
dad reducida para importes en forma de capital de hasta 
300.000., se pueden encontrar con la imposibilidad de 
acogerse a este beneficio por el plazo de retención que 
se impone por el incentivo lo que le causaría un grave per-
juicio.

• Las comisiones siempre son superiores en las particulares 
como queda relejado, por ejemplo, en noticias de pren-
sa como esta: https://www.eleconomista.es/opinion-
blogs/noticias/11442570/10/21/Presion-para-los-pla-
nes-de-pensiones-.html .

• En Hazia estamos representados en los Órganos de Go-
bierno y podemos ejercer labores de control de la gestión.

• Las rentabilidades históricas de Hazia son superiores, salvo 
en momentos puntuales, a las de cualquier Plan o EPSV de 
la competencia y creemos que es improbable que esto 
cambie.

• Hazia solo admite traslados a otras EPSV por la totalidad 
del saldo. Y la vuelta atrás es imposible tanto desde el pun-
to de vista legal como estatutario por lo que el partícipe 
deja la EPSV de empleo definitivamente.

> En esta línea es importante tener en cuenta la preferencia 
de los Gobernantes por las EPSV de empleo lo que lleva a 
cambios legislativos y fiscales a favor de estas.

CAMPAÑA DE TRASLADO A 
OTROS PLANES DE PENSIONES Y EPSV HAZIA

Bilbao, octubre, 2021

EPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSV
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Azaroan urtebete beteko da Asojubi EHKBko bazkide kole-
ktibo bihurtuko zuen akordioa sinatu zenetik.

Hori dela eta, elkarrizketa atsegina izan dugu Ana Alzaga 
EHKBko idazkari nagusiarekin.

Asojubi: Gaian sartu aurretik, uste dugu ona dela Anari eta 
EHKBri buruz zerbait jakitea

ANA: Euskal Herriko Kontsumitzaileen Batasuna (EHKB) kon-
tsumitzaileen elkarte bat da, irabazi asmo bakoa, 1984. urtean 
sortua, koltza-olioaren arazoagatik. Celina Menaza fundatzaile 
eta lehendakaria buru-belarri aritu zen arazo horrek eragindako 
euskal kontsumitzaile guztiei laguntza ematen

Orduz geroztik, EAEko hiru probintzietan aritu da 
EHKB, kon tsumitzailea trebatzen eta informatzen, 
bere eskubideak erabil ditzan.

Kontsumitzailea ordezkatzen ari gara honako ba-
tzorde hauetan:

. Turismo Mahaian

. Ingurumen-batzordean

. Kontsumoko aholku-batzordean

. Merkataritzako aholku-batzordean

. Osasun Publizitatearen Kontrolerako Batzor-
dean

. Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako 
Batzordean

Niri dagokidanez, 2008. urtean hasi nintzen EHKBko 
taldean parte hartzen, hasieran Bizkaiko ardurarekin. 
2019an, EHKBko idazkari nagusi aukeratu ninduten, 
baina, nire ustez, egokiagoa litzateke nitaz beste ki-
deren batek egingo balu berba

ASOJUBI: ANA, GUSTATUKO LITZAIGUKE LEHEN URTE HONEN LA-

BURPENA EGITEA: JASOTAKO KONTSULTAK, AMAITUTAKO GAIAK, 

GORABEHERA HANDIENAK, BURURATZEN ZAIZUNA

ANA: Lehen urte honetan, Asojubiko 59 pertsona ar-
tatu ditugu, bai aurrez aurre, eta bai telefonoz edo 
web bidez.

Artatutako pertsona gehienak gure lurralde barrukoak 
izan dira, baina Malaga, Madril edo Alacant probin-
tzietatik kontsulta egiteko deitu duten per tsonak ere 
artatu ditugu Ia erreklamazio guztiak epaiz kanpo 
ebatzi dira.

Epaiz kanpoko konponbiderik lortu ez den kasue-
tarako, auzibidea ireki eta 11 demanda jarri dira, eta 
guztietan aldeko epaia lortu dugu.

Are gehiago, ordaintzera kondenatuak bere boron-
datez bete ez badu aldeko epaia, betearazteko 
demandak hasi dira, bazkidea erabat asebetetzea 
baita helburua, dagozkion bide guztiak agortuz

Asojubi: Badirudi emaitzak onuragarriak izan 
direla afiliatuen interes partikularrentzako. Hala 
ere, oso litekeena da horietako asko ez baliatu 
izana akordioaz eskubideak defendatzeko, eta 
ez jakitea hori daukatenik ere. Zer aholku eman-
go zenieke?

ANA: Behar denerako gaude hemen: erreklamatzeaz 
gain, informazioa eman dezakegu, banaka edo tal-
deka. Hiru hilean behin asojubi webgunerako albis-
teak egiten ditugu, gure ustez, kolektiboarentzat in-
teresgarriak izan daitezkeen gaien inguruan. Zabalik 
eta prest gaude zuen zalantzak jasotzeko: taldekoak 
badira, zuen webgunerako artikulu baten bidez tra-
tatu ahal izango ditugu; banakoenak badira, aurrez 
aurre edo telefonoz tratatuko dira gure bulegoetan.

Jakinarazten dizuegu, halaber, datorren abendua-
ren 2an jardunaldi batzuk egingo ditugula Bilbon 

Elkarrizketa 
ANA ALZAGA.  

Euskal Herriko 
Kontsumitzaileen 

Batasuneko 
(EHKB) idazkari 

nagusiarekin

28 azaroa, 2021 I asojubi artikulua

elkarrizketaelkarrizketa
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elikagaien etiketetako gezurrei buruz, eta denok gonbida-
tuta zaudetela. Aurrez aurrekoa izango da, edukiera muga-
tuarekin, baina sare sozialen bidez ere ikusi ahal izango da. 
Bizkaiko Nutrizionisten Elkargoko pertsona batek, publizista 
batek eta gure abokatuetako batek argituko dituzte elika-
gaien etiketetako gezurrak.

Jardunaldiari buruzko informazio guztia emango zaizue

Asojubi: Blogerako idatzi zenuen gai bati buruz zuze-
neko esperientzia izan dute gutako batzuek. Zerbitzu-
enpresa batek porrot egin zuen. 500 bezero inguru 
kaltetu ziren. Guk ordaindutakoaren % 100 berresku-
ratu genuen, zerbitzua ordaintzeko Visa txartela erabili 
izanari eta eman bako zerbitzuagatik garaiz eta behar 
legez erreklamatu izanari esker. Gainerakoek % 40 ko-
bratuta konformatu behar izan zuten

ANA: Zuentzat idatzi genuen azken artikulua horretaz zen, 
bai. Txartelak eskaintzen dituen bermeei buruzkoa izan zen, 
produktu edo zerbitzu bat harekin ordaintzen bada. Visak, 
90 egun baino lehen erreklamatzen baduzu, ordaindutako 
zenbatekoa itzultzen du kasu askotan, hala nola itzulketa, 
gainkargu, eman gabeko zerbitzu eta abarretan. Visak, ase-
guruez gain, kontsumitzaileari bermeak eskaintzen dizkio, 
eta kontsumitzaileak horiek ezagutu beharko lituzke erabili 
ahal izateko (Ikus artikulua: Bankuko kreditu-txartelak: ber-
meak. Asojubiren blogean dago)

Asojubi: Badirudi enpresa batzuek erantzuten dietela 
EHKBren erreklamazioei, baina ez partikularrek egin-
dakoei. Hori horrela da?

ANA: Nahiko ohikoa da. Batzuetan administrazioari ere ez 
diote erantzuten. Zergatik? Agian kontsumitzailea nekatze-
ko, gaiaz ahaztu dadin. Kontua da kontsumitzaileen elkar-
teok badugula gure bazkideen izenean demanda aurkezte-
ko ahalmena. Agian badakitelako, ez badute erantzuten edo 
ez badute gaia gurekin epaiz kanpo konpontzen, auzitara 
joko dugula. EHKB amaieraraino joaten da beti, prozeduran 
bideragarritasuna baldin badago.

elkarrizketaelarrizketa
Asojubi: Mesedez, egiguzu erreklamazio baten laburpena, 
hasieratik amaieraraino

ANA: Erreklamatzailea EHKBra etortzen da bere arazoarekin, 
azaldu eta dokumentazio guztia egiaztatzen digu, gertakaria 
argudiatu ahal izateko. Gure kontsumo-teknikariek gatazkak kon-
pontzeko epaiz kanpoko bideari ekiten diote, eta enpresarekin 
harremanetan jartzen dira uzi batekin.

Baliteke enpresak erreklamazioa epaiz kanpo ez onartzea, eta, 
beraz, erreklamatzaileari hurrengo urratsaren berri ematen zaio. 
Baliteke enpresa Kontsumoko Arbitrajeari atxikita egotea, eta, 
beraz, ez du axola eskatu beharreko zenbatekoak. Arbitraje-
eskaera egiten da, eta arbitraje-elkargoa izango da, ekitatez eta 
kontsumitzailearentzat doan, laudoa egingo duena, bi aldeek 
nahitaez bete beharrekoa.

Enpresa ez badago kontsumo-arbitrajeari atxikita (logotipoa 
izaten dute atxikitako establezimenduetan), espedientea kabi-
nete juridikora bidaliko da, eta hura jarriko da erreklamaziogi-
learekin harremanetan, gatazkaren bideragarritasuna azaltzeko. 
Gogoratu behar dugu, demandatu beharreko zenbatekoa 2.000 
eurokoa edo txikiagoa bada, demanda doakoa izango dela 
Asojubiko afiliatuentzat; zenbatekoa handiagoa bada, kabinete 
juridikoak emango dio erreklamaziogileari kostuaren berri, eta 
hori onartu eta sinatu egin beharko da mandatu-orri baten bidez

Asojubi: Eman diezagukezu erreklamazio ohikoenen datu-
rik?

ANA: Oraintxe bertan erreklamaziorik ohikoena hipoteka-gastue-
na da, eta horren atzetik datoz telefonia, hegaldiak eta bidaiak, 
on line erosketak eta aseguruak

EHKBn erreklamatzen diren gaiak askotarikoak dira: aseguru-etxe 
medikoetan egindako ebakuntzengatiko erreklamazioak, ikuzte-
giak, autoen erosketak, obrak…

Kontsumitzaile baten eta enpresa baten artean ondasun edo 
zerbitzu bat erostea helburu duen oro kontsumoa da, eta, be-
raz, erreklamaziorik balego, EHKBtik izapidetzen da.



BBK ERRETIRATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA

18

La Unión de Consumidores de Euskadi con la que nuestra Asociación tiene firmado un acuerdo 
de asistencia a nuestras afiliadas y afiliados en temas de consumo nos ha remitido el tema que exponemos a 
continuación:

Todo consumidor que adquirió un coche a una empresa (concesionario, taller...) entre febrero 2006 y agosto 
del 2013 puede reclamar alrededor de un 10 por ciento del precio pagado que figure en la factura de adqui-
sición del vehículo.

Esto es consecuencia de la ratificación por parte del Tribunal Supremo de las multas impuestas por la CNMC a 
concesionarios y talleres vendedores de coches por la formación de un cártel para manipular precios.

No importa si el coche es nuevo, seminuevo, km 0 o de segunda mano. La reclamación extrajudicial se puede 
hacer en todos los casos.

Afecta a las siguientes marcas: Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, Mitsu-
bishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, BMW, Volkswagen, Toyota y Volvo.

Las respuestas que se reciban a las reclamaciones interpuestas por vía amistosa serán valoradas individualmen-
te. En caso de no ser atendidas el gabinete jurídico valorará en cada caso la conveniencia de la interposición 
de una demanda e informará se sus conclusiones al reclamante.

La Unión de Consumidores de Euskadi (UCE) quiere recordar que, según el acuerdo en vigor con nuestra Aso-
ciación, la tramitación de las reclamaciones que les lleguen de nuestros asociados y asociadas será gratuita:

• Por vía vía amistosa para residentes en todo el Estado y para cualquier importe.
• Si es necesaria la vía judicial para residentes en Euskadi si el importe reclamado no supera los 2.000 

euros.

TRAMITACIÓN:

.  Cumplimentar el documento adjunto. En el apartado “grupo asociados” indicar siempre “asojubibbk”.

.  Añadir la documentación que se indica.

.  Enviar por uno de estos sistemas:

+ Presencialmente, presentándose en cualquiera de las oficinas que la Unión de Consumidores de Euskadi 
tiene en Donosti, Gasteiz o Bilbao.

+ Vía email con el formulario totalmente cumplimentado y la documentación escaneados a bizkaia@eus-
kadikokontsumitzaileak.com 

+ En su defecto, enviar por correo postal a: 
Unión de Consumidores de Euskadi – UCE
Alameda de Rekalde, 31 – 1º departamento 1 , 48004 BILBAO

NOTA.
La UCE se reserva el derecho a preguntar si la persona reclamante está afiliado/a a nuestra Asociación

Reclamación Cártel Coches

consumoconsumoconsumoconsumoconsumoconsumoconsumoconsumoconsumoco
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co

Estimad@s Asociad@s,

Mi nombre es Antonio Mesa, y es probable que muchos 
de vosotros me conozcáis por haber trabajado en su 
momento, en el Complejo Residencial de las Cajas de 
Ahorro, ISDABE como Jefe de Reservas.

Para mí, es una satisfacción poder ofrecer los servicios de 
la Asesoría de Viajes Málaga Viajera, a los Asociad@s 
de Personas Jubiladas y Pensionistas de la BBK y a 
sus familias.

Aunque muchos de vosotros, ya conocéis la zona de 
Málaga y Provincia por vuestros viajes a ISDABE, tam-
bién habrá asociad@s y familiares que no la conozcan, 
o haga bastante  tiempo que la visitaron y necesiten de 
nuestros servicios.

Para ello, se han establecido unos descuentos exclusi-
vos para los Asociad@s, así como otras ventajas pro-
mocionales:

• Un 10 % de descuento para los Asociad@s y 
familiares en todos los servicios que presta Málaga 
Viajera.

• Un servicio gratuito de la Asesoría de Viajes para 
el primer asociad@ que reserve.

A continuación indico los servicios que presta Málaga 
Viajera y en que consisten.

Esperando que nuestros servicios sean de vuestro in-
terés.

Si necesitáis información, o os surge alguna duda, sólo 
tenéis que contactarme y estaré encantado de aten-
deros.

Un saludo,
Antonio Mesa

MÁLAGA VIAJERA 
(ASESORÍA DE VIAJES) 

15 octubre, 2021 I por asojubi

ofertasviajesofer

SERVICIOS DE MÁLAGA VIAJERA

1.- ASESORÍA DE VIAJES

Málaga Viajera es una Asesoría de Viajes que te organiza y propone 
un plan a medida con todos los servicios que necesites, y al objeto 
de que tu viaje a Málaga y Provincia, suponga una experiencia inol-
vidable.

El Asesor o Planificador de Viajes, es un profesional turístico de con-
fianza, que le ofrece al cliente un tratamiento totalmente personaliza-
do, le recomienda en base a su propia experiencia y que conoce las 
necesidades del viajero.

Al ser un especialista de una zona geográfica concreta, sólo asesoro 
sobre Málaga y Provincia.

Recuerda: Málaga Viajera no es una Agencia de Viajes, ni actúa 
como tal.

2.- ASISTENCIA PRESENCIAL DURANTE EL VIAJE

Si necesitas mi asistencia presencial durante tu viaje, bien por horas 
o días concretos, sólo tendrás que indicármelo con antelación para 
confirmar disponibilidad.

3.- ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Si necesitas organizar algún evento, bien a nivel individual, grupal o 
de empresa, puedo prestarte este servicio, desde jornadas gastro-
nómicas/enológicas, experiencias diversas, visitas, congresos, reunio-
nes, celebraciones, o cualquier otro evento no especificado aquí y 
que pudieras necesitar.

4.- AUDITORÍAS DE CALIDAD A ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS
Realizo auditorías de calidad a establecimientos turísticos, bien de 
alojamiento, ocio o restauración, y al objeto de conocer si siguen las 
directrices de calidad, atención al público y procedimientos que 
marca la empresa o el propietario.

La auditoría puede ser de forma  presencial o telefónica y/o online.

Málaga Viajera – Tel. +34 630 20 75 95 
info@malagaviajera.com – www.malagaviajera.com
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Bankuko kreditu-txartel bat erabiltzea orokortuta dago pro-
duktuak edo zerbitzuak ordaintzeko, eskudirua lortzeko eta, 
era berean, berehalako kreditua izateko, erosketak geroratuta 
ordaintzeko eta erosketetan deskontuak lortzeko. 

Baina, kreditu-txartelak behar bezala erabiltzeko,  beraien bes-
te abantaila eta onura osagarri batzuk ere ezagutu behar 
ditugu hala nola, txartel horiek barne hartzen dituzten aseguruak 
(istripuetakoa, bidaia-laguntza eta iruzurraren aurkakoa), horien 
kostua, eskuarki, kreditu-txartelagatik ordaintzen den urte-sarian 
sartuta egoten delarik (doako prestazioak dira), edo, bestela, 
kontratatutako produktuaren arabera aldizkako ordainketen bi-
dez egiten da (aukerako prestazioak izaten dira, aurrez ordain-
duta lortzen direnak).

Artikulu honetan, erosketetan kreditu-txartela erabiltzeak 
dituen abantaila eta bermeei buruz berba egingo dugu, hau 
da, kreditu-txartelaren bidez ordaindutako produktu edo zer-
bitzu bat eskuratzean, erosketan ordaindutako zenbatekoa txar-
telaren titularrari berreskuratzeko edo itzultzeko aukera ematen 
dioten egoerak aipatuko ditugu.

Ikus ditzagun txartelaren erabiltzaileak topa ditzakeen 
egoera batzuk:

Itzulketak: Saltoki edo merkataritza-establezimendutik kan-
poko erosketetan, kontsumitzaileak atzera egiteko eskubidea 
du 14 egun naturaleko epean, eta elkarri prestazioak itzultzeko 
betebeharra dute. Baina, kreditu-txartel batekin ordaindutako 
erosketa bat baliogabetu ostean, establezimenduak ez badi-
zu zenbatekoa itzultzen, kreditu-txartelaren erakundeari eman 
diezaiokezu gorabehera horren berri, ordaindutako dirua itzul 
diezazun.

Gainkarguak: Establezimendu batek artikuluren batean kargu 
gehigarri bat kobratzen badizu, berarekin harremanetan jarri 
beharko duzu arazoa konpontzeko. Baina establezimendua ez 
badago prest itzulketa egiteko, gorabehera horren berri zure 
kreditu-txartelaren erakundeari eman diezaiokezu, kreditu-txar-
telarekin ordaindutakoa itzul dezan.

Kargu bikoitzak: Batzuetan, salgai bat, hutsegitez, bi aldiz 
fakturatzen da, behin egin beharrean; horren ondorioz, kredi-
tu-txartel baten titularrak bi aldiz ordaintzen du produktu edo 
zerbitzu beragatik. Eragiketa okerren kasu honetan, establezi-
menduak ez badu kargu bikoiztua itzultzen, gorabehera horren 
berri eman diezaiokezu zure kreditu-txartelaren erakundeari, 
zenbatekoa itzul dezan.

Eman bako zerbitzuak: Produktua edo zerbitzua entregatu 
edo eman ez denean eta saltokiak ez duenean egiten ordain-
dutakoaren itzulketa zure kontura, zure erakundeari eska die-
zaiokezu dagokion kargua atzera botatzeko. 

Azkenik, zure kreditu-txartelari lotutako bermeei buruz 
Euskal Herriko Kontsumitzaileen Batasunaren (UCE-EHKB) 
gomendio praktiko batzuk emango dizkizugu:

Kreditu-txartel bat kontratatzen duzunean, eskatu eta irakurri 
arretaz kreditu-txartelen onuren programa eta erabilera-baldin-
tzak, edukia, estaldura eta mugak edo bazterturikoak ezagutze-
ko. Zalantzarik izanez gero, eskatu argibideak zure banku-entita-
tean edo kontsumitzaileen elkartean, kontratatu aurretik.

Eta gorabeheraren bat gertatuz gero, jakinarazi berehala erakun-
deari, eta hark inprimaki bat bidaliko dizu, erakundeak ezarritako 
epearen barruan bete beharko duzuna, kreditu-txartelak eskain-
tzen dizkizun berme eta abantailez baliatu ahal izan zaitezen.

Bankuko 
Kreditu-Txartelak:

BERMEAK
16 uztaila, 2021 I asojubi artikulua

kontsumokontsumokontsumo
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Nire esperientzia: aldeko bi kasu eta frustrazio bat
Irakurri berri dut txartel bidezko ordainketak dakartzan bermeei 
buruz Euskal Herriko Kontsumitzaileen Batasunak gure elkarteari 
bidali dion idazkia, eta komenigarria iruditu zait azken urteotan 
izan ditudan hiru esperientzia partekatzea.

1.- HOTELAREN ERRESERBA BALIOGABETZEA
2019ko uztailean, 3 gela erreserbatu nituen hegoaldeko hotel 
batean, bertan, urriko lehen egunetan, mantenu-erdiko erregi-
menean, astebete pasatzeko.  Horretarako, Suitzan egoitza zuen 
AMOMA izeneko bilatzaile baten zerbitzuak erabili nituen.

Irailaren erdialdera, AMOMAren mezu elektroniko bat jaso 
nuen, ingelesez, frantsesez eta gaztelaniaz idatzia, non adieraz-
ten zidaten enpresak porrot egin zuela, gauzatu gabe zeuden 
erreserba guztiak baliogabetu zituela, besteak beste gurea, eta 
ez zigula dirua itzuliko.

Ondoren, ordaindutako zenbatekoaren % 100 berreskuratzeko 
moduaren berri eman zidan:

• AMOMAren bidez egindako erreserbaren eta sozietate 
horrek bertan behera utzi izanaren egiaztagiria eskatzea 
hotelari.

• Egiaztagiri hori lortu ostean, txartel bidezko ordainketa-
agiriari eta aipatutako gutunari eranstea.

• Hori guztia nire banku-erakundeari aurkeztea zerbitzua-
ren dataren zain egon barik, baieztatuta baitzegoen zer-
bitzua ez zela emango eta dirua ez genuela berreskura-
tuko.

Gaia txartela jaulki zuen finantza-erakundean zegokion kudeat-
zaileari planteatu nion, eta hark, era berean, STaren (TPV) jabe 
den erakundeari erreklamatu zion zenbatekoa;  55 egun natu-

Ordainbideak:
eman bako zer-

bitzuengatik 
RECLAMACIÓN 

ral zituen hornitzailearen zenbatekoa berreskuratzen saiatzeko, 
eta, edozelan ere, epea amaitutakoan, zegokion dirua bidali 
behar zuen.

Gutxi gorabehera 57. egunean, kopuru osoa nire kontuan sartuta 
neukan.

2.- EMAITZA NEGATIBOA:  BERMEAZ BALIATZEKO EZINTA-
SUNA
Bidaia konbinatu bat ere erreserbatu nuen, alarma-egoeran egin 
beharrekoa, eta aurrerakin esanguratsu bat ordaindua nuen pan-
demia hasi aurretik.

Itxaropen handiak nituen zenbatekoak berreskuratzeari dago-
kionez, harik eta 2020.03.29an BOEk Errege Lege Dekretu bat 
argitaratu zuen arte. Bertan, Kontsumo Ministerioak berme hori 
etenda utzi zuen, eta horren ordez bonu bat onartu zuen, Bi-
daia Agentziak jaulki beharrekoa urtebeteko epearekin eta beste 
berme irmo barik salbu dena ondo joateko itxaropena.

Errege Dekretuaren zati hori bertan behera utzi zuen ekainaren 
hasierako beste batek, dirudienez Europar Batasunaren pre-
sioengatik kontsumitzaileen eskubideen aurkako eraso garbia 
zelako.

Zorionez, Agentziak bizirik iraun du eta urtebete geroago or-
daindutako ia guztia berreskuratu dut.

3.- BESTE BIDAIA BAT BALIOGABETUTA
Lagun talde batek, aurrerapen handiz, atzerrira bidaia bat kon-
tratatu genuen, 2020ko uda betean Bidaia Agentzia indepen-
dente batekin egitekoa.

Ekainaren erdialdera, aurreikusitako irteera baino ia bi hilabete 
lehenago, Agentzia horrek bezeroei jakinarazi zien Hartzekodu-
nen Konkurtsoan sartuko zela eta ez zela bidaiarik egongo (CO-
VID egoerak ez zuen gomendatzen) eta ez zuela dirua osorik 
itzuliko (ez zeukalako). Kontu-hartzaile judiziala izango omen 
zen, Konkurtsoa onartu ostean, hartzekodun bakoitzak kobratu 
beharreko zenbatekoak erabakiko zituena.

Sistema bera erabili nuen: ordainagiria atera eta jasotako komu-
nikazioa gehitu, eta erreklamazioa txartela jaulki zuen erakun-
dean aurkeztu genuen.  60 bat egunetan, diru guztia kontuan 
genuen, konkurtso-egoera batek beti eragiten dituen kalteak 
saihestuta.

26 uztaila, 2021 I asociado artikulua

GOGORATU

• Gehieneko epe bat dago eman beharreko zerbitzua be-
tetzeko konpromisoa hartzen den egunetik aurrera. Be-
raz, ez da denbora pasatzen utzi behar.

• Justifikatu beharra dago zerbitzua ez dela jaso.

> Azaldutakoak bezalako kasuetan, zerbitzua eman-
go ez zaigula eta ordaindutakoa itzuliko ez zaigula 
egiaztatzen denean, ez da beharrezkoa zerbitzua 
emateko aurreikusitako datara arte itxarotea.

• Frogatu beharra dago ezin izan dugula gure dirua berres-
kuratu.

Bilbo, 2021eko uztaila

kontsumokontsumokontsum
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Urtebete daramagu elkarrekin! Espero dugu esperientzia ona 
izatea gure zerbitzuak erabili dituzuen guztiontzat, eta helarazi 
dizkizuegun artikuluei esker zuen eskubideak gehixeago ezagu-
tzea orain. Hori dela eta, orain artikulu hau helarazi gura dizuet, 
nire ustez, zuen etorkizunerako baliagarria gerta dakizueke eta

Denok dakigu maite dugun pertsona baten heriotzak zein 
egoera zaila sortzen duen, eta are gehiago hil edo zendu dena 
egunero gure bidaide eta bikotekide izan baldin bada, elkarre-
kin talde eginez, bat eginda.

Oso gogo gutxi daukazun une horietan, gai burokratikoa, pape-
rak egin beharra, gure maitearen legezko dokumentazio guztia 
behar bezala jarri beharra, gai zaila izaten da, kosta egiten da, 
baina egin beharrekoa da, eta, beraz, gauzak ondo utzi behar 
ditugu aurrez, hemen geratzen denari errazteko.

Aurre egin behar izaten diogun arazo handietako bat hildakoaren 
banku-kontuarena da. Erabil dezake kontua ezkontideak?

Kontu baten titularraren eta baimendunaren arteko aldeak iku-
siko ditugu.

Titulartasuna

Bankuan kontua irekitzen duena eta horretarako bankuarekin da-
gokion merkataritza-kontratua sinatzen duena da titularra. Titula-
rra pertsona bakarra, fisikoa edo juridikoa, baldin bada, kontu 
indibiduala, dela esaten da, baina hainbat pertsonak, titularki-
de gisa hartzen direnak, irekitzen dutenean, baterako kontua 
edo mankomunatua esaten zaio kontuari. Baterako kontua hiru 
eratara adostu daiteke: bereizgabea, mankomunatua edo men-
dekoa.

Banku-kontu bereizgabe edo solidarioak esan gura du titu-
larretako edozeinek egin ditzakeela mugimenduak bertan eta 

KONTUEN
Titulartasunaren

Garrantzia 
27 iraila, 2021 I asojubi artikulua
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deek hildakoaren jaraunsleen berariazko adostasuna izan be-
harko dute dirua erabili ahal izateko.

Egia da kontu horri lotuta helbideraturik dauden gastuak (ar-
gia, gasa, telefonoa…) ordaintzen jarraituko direla, baina kontu 
horretan erabil daitekeen eskudirua blokeatuta egongo da eta 
ezingo duzu erabili, baimenduna besterik ez bazara, testamen-
tua gauzatu arte

Aurrez ikusi behar dugu kasu hau eta prestatu egin behar dugu, 
oso ohikoa baita. Konpondu ahal izateko, gure bankura jo be-
har dugu, eta kontuaren titularrak titulartasun bereizgabea eskatu 
behar du bere ezkontidearentzako.

Banku batzuek horretarako baldintzak jartzen dituzte, beste 
batzuek administrazio-oztopoak jartzen dituzte eta ez dute 
onartzen. Hori jardunbide irregularra da, baina ohikoa zenbait 
erakundetan.

Zure kasua hori bada, eska ezazu zure agindua betetzeko, eska 
ezazu erreklamazio-orri bat zure erakundean; bertan, bankuak 
arrazoi objektiboak eman beharko ditu zure eskaera ezin duela 
bete esanez.

Zatoz Euskal Herriko Kontsumitzaileen Batasunera (UCE-EHKB) 
zure eskubideak baliatzeko behar diren egiaztagiri guztiekin, 
eta hemen lagunduko dizugu.

Ekarpenak egiten jarraitzea espero dut…

Beste barik, agur.

Ana Alzaga. UCE-EHKB idazkari nagusia

 

kontsumokontsumokontsum
dirua kudeatu gainerakoei baimenik eskatu barik. Familia-kon-
tuetan sarrien erabili den formula da.

Baterako kontu edo mankomunatuan titular guztien baimena 
edo sinadura behar da, edo, bestela, mugimenduak egin eta di-
rua erabili ahal izateko kontratuan zehaztu direnena.  Erabilera-
mota zehaztu ez den kasuetan, arau orokor gisa, erabilera bate-
rakoa dela ulertzen da. Aukera ohikoena da enpresa-kontuetan, 
non hainbat bazkidek parte hartzen duten, eta titular guztien 
baimenik beharko ez duten eragiketak zehazten dira, jarduera 
ez oztopatzeko.

Azkenik, mendeko titulartasuna duen kontua gainerakoen bai-
men barik jardun dezake(t)en titular bat edo batzuk ezartzen 
dituena da; gainerako titularkideek, ordea, haren baimena be-
harko dute mugimenduak eta diru-erabilerak egin ahal izateko.

Baimenak

Kontu baten titularrak baimena eman diezaioke pertsona bati 
edo batzuei haren izenean dirua ateratzeko, eta atera ahal izate-
ko kopurua mugatu ere egin dezake. Baimen hori emateko, da-
gokion agiria sinatu beharko dute bankuan. Horrela, kontuak titu-
lar bat eta baimendun bat izango ditu. Kontuan izan behar da 
titularrak edozein unetan baliogabetu dezakeela baimen hori.

Gure banku-kontuan norbait agertzea gura badugu edo senitar-
tekoren batek gu bertan sartzea erabaki badu, oso argi izan be-
har ditugu titularren eta baimendunen arteko aldeak. Edozein 
titularrek erabil dezake dirua, erabakiak har ditzake, baita 
kontua itxi ere, eta, aldi berean, bankuarekin dituen zor eta 
zorpekoez erantzun behar du, baita dagozkion zerga-betebe-
harrak bere gain hartu ere. Aitzitik, baimendunak baimendu 
zaizkion eragiketak bakarrik egiteko eskubidea izango du, 
baina saldoa, zorpekoak eta antzekoak ez dira harenak balira 
bezala hartuko. Kontuaren titularra hiltzen denean, baimendu-
nak berehala utziko dio dirua erabili ahal izateari, eta hori da 
titularrekiko beste desberdintasun handietako bat.

Titularraren heriotza

Ondorio praktikoetarako, banku-kontu baten titularra hiltzen 
denean, bankuari jakinarazi behar zaio, heriotza-ziurtagiria aur-
keztuz. Orduan, kontuko dirua ibilgetuta geratuko da jarauntsi 
edo herentzia gauzatu arte. Hala ere, baterako kontu bereiz-
gabeen kasuan, gainerako titularkideek bertan dagoen dirua 
erabiltzen jarrai dezakete, zenduari dagokion kopurua bakarrik 
blokeatzen baita. Hori gertatzen da, normalean, ezkontza-ka-
suetan, kontu bereizgabea dagoenean bi titularrekin; suposa-
tzen da % 50 dagokiola ezkontide bakoitzari, eta, beraz, kon-
tuan dagoen diruaren erdia baino ez da blokeatzen.

Aitzitik, erabilera mankomunatua duten baterako kontuez 
ari bagara, titularretako bat hiltzen denean, gainerako titularki-
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 2021ko argazki lehiaketa:
 IRABAZLEAK 1 azaroa, 2021 I asojubi artikulua

1. SARIA

2. SARIA

HABLANDO DE SUS COSAS

TRES GENERACIONES DE LA ETNIA MURSI. ETIOPÍA.
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argazkiaargazkiaargazkiaargazkia

Behin epea amaituta, hauek izan dira bozkatuenak.

3. SARIA (partekatua)

3. SARIA (partekatua)

ANTES DE LA COLONIZACIÓN

NATURALEZA
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HAIZEA Promociones nos presenta la siguiente oferta sin 
fecha de caducidad para nuestro Colectivo:

• bonito del norte en aceite de oliva 220 gr.neto  
marca ORTIZ

 lote de 12 unidades oferta especial 54,95�� �

• barqueta de anchoas en aceite de oliva peso 
neto 55 gr  (escurrido 40 gr.) marca ORTIZ

   15 unidades oferta especial 69,95 �

* No se suministrarán anchoas en los meses de verano

Para cualquier duda podéis consultar con HAIZEA Promo-
ciones en el 943 44 46 31 o mediante correo electrónico 
en admin@promohaizea.com 

Condiciones de venta:

• Forma de pago: transferencia bancaria a la cuenta de 
KUTXABANK: 2095 5206 02 1061611538

• Para hacer tus pedidos: manda un email a la dirección 
de correo: admin@promohaizea.com

• Los datos que necesitamos para la factura y el envió son:

        . nombre completo

        . dirección de entrega

        . DNI y teléfono de contacto

        . Comprobante de la transferencia

El envío se realizará de forma gratuita a domicilio del 
cliente o la dirección que nos facilite.

Precio IVA y transporte incluido.

Esperamos que sea de vuestro agrado,

Bilbao, octubre de 2021

B the travel brand y esta Asociación hemos renovado el 
acuerdo en vigor para su aplicación a lo largo del 2022 en los 
siguientes términos:

DESCUENTOS

5% de descuento directo para programas de paquetes ma-
yoristas generales del mercado. Exceptuando el programa pro-
pio de +55.

7% de descuento directo en paquetes de viajes mayoristas 
propios (Catai, Travelplan, Quelonea, Jolidey, Viva Tours, Spe-
cial Tours)

CLIENTES PREMIUM

Los afiliados y afiliadas a esta Asociación vamos a ser conside-
rados como CLIENTES PREMIUM de B the travel brand lo cual 
supone contar con un nivel superior más personal e individua-
lizado de atención, asesoría, diseño y contenido de cada viaje.

NOTA: las oficinas Premium de B The Travel Brand no atien-
den IMSERSO. Quien lo desee se puede poner en contacto 
con Gema (tfno: 944272220) de la oficina de B The Travel Brand 
en Bilbao, calle Dr. Areilza junto a Gran Vía.

Datos de contacto:
María Rodrigo Manso

Teléfono: 946 83 52 93 – mj.rodrigo@bthetravelbrand.com
Gran Vía Don Diego López de Haro, 56 – 48011 Bilbao.

www.premiumbthetravelbrand.com

Oferta válida hasta el 31.12.2022

RENOVACIÓN DE 
ACUERDO CON B 

THE TRAVEL BRAND 
(2022) 

NUEVA OFERTA 
DE HAIZEA 

PROMOCIONES 

3 diciembre, 2021 I por asojubi

7 octubre, 2021 I por asojubi

esofertasviajes

ofertasofertasofertasofertas

ofertasrecomendaciones

Kutxabank

Para acceder a la oferta actualizada, debéis abrir un nave-

gador en vuestro PC, móvil o tableta y escribir la dirección 

siguiente:

https://clientes.kutxabank.es/es/colectivos/jubilados/kutxabank.html
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14. ZENBAKIA. ELKARTEAREN ALDIZKARI

nos envía para nuestros asociados la siguiente oferta 
de naranjas y mandarinas a domicilio de “taronges de 
la vall bona”. Origen: Valencia (Comarca Camp de Turia)

10% DE DESCUENTO (con envío gratuito) en los produc-
tos siguientes

Promoción válida hasta final de la campaña 2021-22 
(30/04/2022)

Comienzo de la campaña: semana del 15 de noviembre de 
2021

¿Cómo obtener la oferta?

1. Visita www.tarongesdelavallbona.com y entra en “Tien-
da” (parte superior derecha).

2. Realiza la compra y cuando hayas finalizado ves a la ces-
ta/carrito (parte superior derecha de la pantalla) donde po-
drás confirmar las unidades que deseas. Para aplicar el des-
cuento indica el «Código de cupón” que habrás recibido 
en el correo que te hemos enviado y pulsa “Aplicar cupón”. 
Puedes hacer cambios en tu compra, pero recuerda pulsar 
“Actualizar carrito” para obtener el precio final.

3. Finalizar la compra. Métodos de pago: Tarjeta de crédito/
debido y PayPal.

El código de la promoción se ha enviado por correo elec-
trónico a todos los socios. En caso de no haberlo recibido, 
contactar con la Asociación.

recomendacionesofertasrecomend
OFERTA DE 

NARANJAS Y 
MANDARINAS 
(HASTA ABRIL 2022)

12 noviembre, 2021 I por asojubi

Condiciones de compra

Entregamos los pedidos semanalmente para garantizarte el 
mínimo tiempo desde la recogida del árbol hasta su en-
trega. Recogemos pedidos hasta los martes por la tarde 
(14:00h). El envío de las naranjas lo realizamos los miércoles 
y el jueves llegarán a tu casa. En cuanto recibamos tu pedi-
do, te enviaremos un e-mail con la confirmación.

Información de origen y calidad

Los huertos de los que provienen las naranjas están ubi-
cados en la comarca del Camp de Túria, en los términos 
municipales de La Pobla de Vallbona y Llíria. La produc-
ción de cítricos en esta comarca es considerada como una 
de las mejores en calidad de toda Valencia.

En taronges de la vall bona realizamos una selección de 
las mejores naranjas que nos ofrecen año tras año nuestros 
árboles, y se envían antes de las 24 horas de haberse re-
colectado, con lo que aseguramos la máxima calidad. No 
realizamos ningún tratamiento post-recolección; tras 
recibir tu pedido, recogemos las naranjas y te las enviamos.

Nos importa la calidad, por eso nuestras naranjas no han 
sido sometidas a un proceso de maduración artificial. Tam-
poco se les han aplicados ceras para que la piel aparezca 
brillante. ¡¡Disfruta de las auténticas naranjas!!
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