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EDITORIALA       EDITORIAL

Komunikazio-gune hau baliatzen dugu beti urteko bigarren 
seihileko honetan gertatutakoaren berri emateko eta jai 
zoriontsuak opa izateko. 

Oraingo honetan, eta 2020ko ekitaldi honen zati handi 
batean pairatu dugun egoera berezia dela eta, mezu honek 
datorren urterako itxaropen-gurari zintzoa helarazi nahi 
dizue. 

Pandemia honek gure "hauskortasuna" ikusarazi digu, gure 
bizitza-sistema eta balio-eskala aldatu dizkigu, gure Osasun, 
Askatasun, Familia eta Adiskidetasunaren esangura 
indartuz. 

Horregatik, nire ustez, datozen Gabonak familian ospatu 
behar ditugu, jakinaraziko dizkiguten osasun-murrizketa eta 
-gomendioekin eta gure artean falta diren pertsona maite 
eta kutunak gogoratuz. Bestalde, baikortasunez hartu behar 
dugu hurrengo urtea, zalantza barik aurtengoa baino askoz 
hobea izango baita, honako itxaropen hauetan oinarrituta: 

• Pixkanaka kutsatzeen kurba tamalgarria "makurtzen" 
joango garen itxaropena.             

• Gure zientzialariek COVIDaren aurkako txertoen 
garapenean, gero eta emaitza positiboagoekin, aurrera 
egingo duten itxaropena.   

• Osasun-zerbitzuek emandako gomendioak (maskara, 
distantziak, jende-metaketak saihestea eta norberaren 
higienea) herritarrok mantentzen eta errespetatzen 
jarraituko dugun itxaropena. 

• Osasun Arretak, Lehen Mailakoak nahiz Ospitalekoak, 
larregizko metaketa barik, gaixoei laguntzeko gaitasun 
nahikoa izango duen itxaropena.  

• Txertaketa-kanpainak kolektibo guztiak artatuko 
dituen itxaropena, eta, bereziki, hirugarren adinekoak, 
asko sufritu baitute, eta oraindik ere bai, hilkortasun-
ehuneko handiarekin. 

 

Ezin dizuet agur esan gogorarazi barik datorren urtean 
Hazia-ko gobernu-organoetarako hauteskundeak egingo 
ditugula; hauteskunde horietan 2017ko emaitza onak (6 
ordezkari) hobetu behar ditugu, eta berriro ere bakarkako 
hautagaitza aurkeztu behar dugu, azken lau urteotan 
lortutako esperientzia eta denboraldi horretan izan dugun 
elkartekide berrien gorakada handian oinarrituta. Gure 
eskubide kontsolidatuak batuta egokituko litzaigukeen 
ordezkaritzara hurbiltzea da gure helburua. 

Siempre aprovechamos este espacio de comunicación para 

trasladaros lo acontecido durante este segundo semestre del 

año y desearos unas Felices Fiestas. 

En esta ocasión y dada la especial situación que hemos 

padecido durante gran parte de este ejercicio 2020, este 

mensaje pretende transmitir un sincero deseo de esperanza 

para el próximo año. 

Esta pandemia nos ha hecho ver nuestra " fragilidad ", nos ha 

modificado nuestro sistema de vida y nos ha alterado nuestra 

escala de valores, reforzando el significado de nuestra: Salud, 

Libertad, Familia y Amistad. 

Por eso, en mi opinión, debemos celebrar las 

próximas Navidades en familia, con las restricciones y 

recomendaciones sanitarias que nos transmitan y recordando 

a nuestros seres queridos hoy ausentes. Pero por contra 

debemos recibir el próximo año con optimismo, ya que sin 

ninguna duda será mucho mejor que el presente en base a: 

• Esperanza en que poco a poco vayamos 

"doblegando" la nefasta curva de contagios.             

• Esperanza en que nuestros científicos avancen en el 

desarrollo de las Vacunas anti-covid con resultados 

cada vez más positivos  

• Esperanza en que la ciudadanía siga manteniendo y 

respetando las recomendaciones emitidas por los 

servicios sanitarios (Mascarilla, Distanciamiento, 

Agrupamiento y Aseo personal) 

• Esperanza en que la Atención Sanitaria, tanto la 

Primaria como la Hospitalaria tengan capacidad 

suficiente para atender, sin aglomeraciones, a la 

población afectada.  

• Esperanza en que la campaña de vacunación atienda 

a todos los Colectivos, y muy especialmente a la 

Tercera Edad que tanto ha padecido y sigue 

padeciendo en la actualidad con un alto porcentaje 

de mortalidad. 

No podía despedirme sin recordaros que el próximo año 

celebraremos las Elecciones a los Órganos de Gobierno de 

Hazia en las cuales debemos mejorar nuestros buenos 

resultados del 2017 ( 6 Representantes ) presentando 

nuevamente una Candidatura en solitario en base a la 

experiencia adquirida en estos últimos cuatro años y al  
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2021-2025 epealdi berrian, banku-kontzentrazioko 

prozesuak gerta daitezke; egia esan, dagoeneko gertatzen 

ari dira; eta gure bazkide babeslea den Kutxabank ere 

prozesu horietan murgilduta aurki daiteke. 

Balizko bat-egite edo xurgapen baten ondorioek biziki 

kezkatu behar gaituzte, gure BGAEak hondar-interes eskasa 

izan dezakeelako magnitude horietako finantza-multzo 

batean. 

Baina guk nondik etorriko den ez dakigun “Bazkide 

babesle berri” batek inposatu gura diezazkigukeen 

baldintzak ezartzen diren lekuan egon behar dugu.  

Bozketa-aldian indarrean egon daitezkeen mugikortasun-

baldintzek EZ dezatela eragotzi Haziako bazkide guztion 

parte hartzea, ezinbestekoa eta oso garrantzitsua baita 

gure BGAEaren etorkizunerako. 

Gure etorkizuna dugu jokoan, eta gure eskubideak 

defendatu behar ditugu. 

Zaindu zaitezte ondo-ondo, Eguberri hauetan arduraz 

gozatu zuen gertukoenekin batera, eta urte berriari ilusioz 

eta ITXAROPENEZ egin harrera. 

 

 

 

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON! 

 

importante incremento de nuevos Asociados que hemos 

recibido en dicho periodo, consiguiendo que nuestra 

Representación se aproxime a la que nos correspondería por 

el sumatorio total de nuestros derechos consolidados. 

En este nuevo periodo 2021 / 2025 se pueden producir, de 

hecho ya se están produciendo, procesos de concentración 

bancaria en los cuales puede estar inmerso nuestro Socio 

Protector Kutxabank. 

Las consecuencias de una teórica fusión o absorción deben 

preocuparnos soberanamente por el escaso interés residual 

que nuestra EPSV pueda tener en un conglomerado 

financiero de esas magnitudes. 

Tenemos y debemos estar allí, donde se establezcan las 

condiciones que un “nuevo Socio Protector “, cuya 

procedencia desconocemos, quiera imponernos  

Que los condicionantes de movilidad que tengamos en vigor 

durante el período de votaciones NO impidan la necesaria 

participación de todos y todas los socios de Hazia, vital y muy 

importante para el futuro devenir de nuestra EPSV. 

Nos jugamos nuestro futuro y debemos defender nuestros 

derechos. 

Cuidaros mucho, disfrutar con responsabilidad y junto a 

vuestros más "allegados" de esta Navidad y recibir el nuevo 

año con ilusión y ESPERANZA 

ZORIONAK ETA URTE BERRI ON
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2020ko Eguberriak 
 

Abenduan aurrera goaz eta badatoz Gabonak, 
Jainkoaren Semearen etorrera ospatzeko egunak, 
eta, horrekin batera, hamaika festa, lagun eta 
senitartekoen bilerak, kanpoan lan egiten edo 
ikasten duten seme-alaben eta biloben bisitak, eta 
abar eta abar. Baina, agian, aurten, COVID-
19arekin, ezin izango da aurreko urteetan legez 
izan. Agian, kanpoan dagoen seme edo alaba hori 
ezingo zaigu etorri, agian ezingo gara etxean batu 
gura genukeen guztiok, baliteke hurbileko 
norbaiten (aitona-amona, aita, ama, lagun, neba 
edo arreba, oso maitatua zen norbaiten …) 
heriotzagatik negar egin behar izatea. 

Bizitzak aurrera jarraitzen du, eta orain, inoiz baino 
gehiago, indarrez eta alaitasun arduratsuz aurre 
egin behar diogu; beraz, ahal dugunok elkartu 
egingo gara, eta bai, joan direnengatik negar 
egingo dugu eta etorri ezin izan direnen falta 
sumatuko dugu. Baina Gabon hauetan, inoiz baino 
gehiago, denok elkarrekin egongo gara, hurbilago, 
eta elkar besarkatuko dugu, eta saminez bada ere, 
kanpoan daudenei eta berton gaudenei egingo 
diegu topa. Eta etorriko diren garaiei ere bai, 
benetan ikas dezagun daukagun guztia 
baloratzen, berriz ere barre egin eta elkar 
besarkatzeko naturaltasun eta maitasun 
handiagoz. 

"Garai hartan mundu guztiak hizkuntza eta 
mintzaira berberak zituen” dio Biblian Hasierako 
liburuak. Eta badirudi benetako harmonia zela 
nagusi jende haien artean. Ea gu ere laster 
itzultzen garen halako harmonia handi batera. 

Datorren 2021erako nire desiorik onenekin, Gabon 
jai zoriontsu eta maitagarriak opa dizkizuet. 

Juan Carlos Ruiz de Villa – 2020ko abendua 

Navidad 2020 
 

Empezamos el mes de Diciembre y ya se acerca 
la Navidad, la llegada del Hijo de Dios esta 
próxima y con ella un sinfín de celebraciones, 
reuniones de amigos, de familiares, llegada de 
hijos y nietos que trabajan o estudian fuera y un 
largo etc. Pero quizás este año con la covid 19, no 
pueda ser igual que en años anteriores. Quizás 
ese hijo que está fuera no pueda venir, a lo mejor 
no podremos reunirnos en casa todos los que 
quisiéramos, es posible que tengamos que llorar la 
muerte de alguien cercano, padre, madre, amigo, 
hermano, alguien muy querido. 

Aunque la vida sigue y ahora más que nunca 
tenemos que enfrentarla con fuerza y seria alegría, 
nos reuniremos los que podamos, y sí, lloraremos 
a los que se fueron y echaremos en falta a los que 
no pudieron venir. Pero estas navidades más que 
nunca estaremos todos juntos, más cercanos y 
nos abrazaremos, y a pesar del dolor brindaremos 
por los ausentes y por los que estamos. Y por los 
tiempos venideros para que de verdad 
aprendamos a valorar todo lo que tenemos, y 
volvamos a reír y abrazarnos con más naturalidad 
y más cariño. 

“Toda la tierra tenía una misma lengua y usaba las 
mismas palabras. Y una verdadera armonía 
reinaba entre ellos y la naturaleza.” Que pronto 
retornemos a esa gran armonía que nos dice el 
Génesis. 

Con mis mejores deseos para el próximo año 
2021, os deseo unas felices y entrañables Fiestas 
de Navidad. 

 

Juan Carlos Ruiz de Villa – Diciembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ELKARTEAREN ALDIZKARIA 2020-12 

 

BBK-KO JUBILATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA           O r r i a l d e a  5 | 23 

 

EHKB-UCE ETA GURE ELKARTEAREN ARTEKO AKORDIOA  

15 azaroa, 2020,  
 

EUSKAL HERRIKO KONTSUMITZAILEEN BATASUNAREN (EHKB-UCE) ETA GURE ELKARTEAREN 
ARTEKO AKORDIOA 

Gure Elkartearen Estatutuetako 4. artikuluko 2. puntuaren arabera, gure helburuetako bat da: 

Bazkideen taldeko edo banako interesen babesaz arduratzea. 

Konpromiso hori bete guran, 2020.09.24an Bilbon egindako urteko Batzarrean Zuzendaritza Batzordeak Euskadiko 
Kontsumitzaileen Batasunarekin egiteko akordio-proposamen bat aurkeztu zuen, eta bertaratutakoek aho batez 
berretsi zuten, aktaren 9. puntuan jasotzen den legez (aktaren webgunean argitaratuta dago, eta elkarteko kideei 
posta elektronikoz bidali zitzaien). 

2020ko azaroaren 13an, Ana Isabel Alzaga Menaza andreak, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Batasuneko idazkari 
nagusiak, eta Ángel Careaga Álvarez jaunak, Bilbao Bizkaia Kutxako Erretirodunen Elkarteko lehendakariak, 

lortutako akordioa berretsi eta honekin batera doakizuen dokumentua izenpetu dute. 

Lerro hauen bidez afiliatu guztiak animatu gura zaituztegu zerbitzu hau erabiltzera, berton jasotako zirkunstantziak 
betetzen direnean, Euskadin bizi nahiz Estatuko gainerako lekuren batean bizi; hala ere, azken kasu horretan, egokitu 
eta, hala badagokio, mugatu egingo dira aipaturiko EHKE-UCEren jarduerak autonomia-erkidego bakoitzeko 
araudietara. 

Argi utzi behar dugu gure elkartekideentzako urteko kuota gure Elkarteak ordaintzen duela “bazkide kolektibo” gisa 

Azkenik, zerbitzu horiek erabiltzen dituztenei eskatu gura diegu eman diezagutela jasotako arretari buruzko iritzi edo 
gogobetetze-mailaren berri, baita sortzen den edozein gorabeheraren berri ere, asojubibbk@gmail.com helbidera 
mezu bat (onena) edo albistearen oinean iruzkin bat bidaliz. 

Bilbo, 2020ko azaroa. 

 

 

mailto:asojubibbk@gmail.com
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SARTUTAKO ZERBITZUAK 

Kontsumitzailearen Informazio Juridikoko eta Kontsultei Arreta Emateko Zerbitzurako sarbidea, hau da, 
kontsumo-arloko informazioa eman eta kontsultei erantzutea. 

Kontsumitzailearen Defentsa Juridikoko Zerbitzurako sarbidea, hau da, aholkularitza ematea eta kontsumo-
erreklamazioak izapidetzea epaitegietatik kanpo, kontsumo-arbitrajea eta garraio-arbitrajea barne, bai eta 
kexak ere administrazio-erakunde eskudunen aurrean, eta, hala badagokio, kontsumo-erreklamazioen 
izapidetze judiziala, horien zenbateko ekonomikoa 2.000,00 € (bi mila eurokoa) baino txikiagoa denean. 

“EHKB”rekin lan egiten duten enpresek baldintza ekonomiko onuragarrietan egindako peritu-txostenak 
eskuratzeko aukera. 

– Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo: 

Kontsumitzailearen Informazio Juridikoko eta Kontsultei Arreta Emateko Zerbitzurako sarbidea, hau da, 
kontsumo-arloko informazioa eman eta kontsultei erantzutea. 

Kontsumitzailearen Defentsa Juridikoko Zerbitzurako sarbidea, hau da, aholkularitza ematea eta kontsumo-
erreklamazioak izapidetzea epaitegietatik kanpo, kontsumo-arbitrajea eta garraio-arbitrajea barne, bai eta 
kexak ere administrazio-erakunde eskudunen aurrean. 

Elkartekideak zuzenean eskatuko ditu kontsumo-arloko zerbitzuak, horretarako elkartekide dela egiaztatzen 
duten datuak eman beharko dizkio “EHKB”ri, eta “EHKB”k gure Elkartearekin egiaztatu ahal izango du 
eskatzailearen alta-egoera. 

Zerbitzu hauek erabiltzen dituzunean, mesedez, emaguzu jasotako arretari buruzko iritzi edo gogobetetze-
mailaren berri, baita sortzen den edozein gorabeheraren berri ere, mezu elektroniko bat bidaliz 
hona: asojubibbk@gmail.com 

HARREMANETARAKO DATUAK 

Euskal Herriko Kontsumitzaileen Batasuna – EHKB 

• Alameda de Recalde, 31 – 1º Dpto.1, 48004-Bilbao 

• Telefonoa: 94 4215559 

• Email: bizkaia@euskadikokontsumitzaileak.com 

• Web: www.euskadikokontsumitzaileak.com/eu 

 

  

mailto:asojubibbk@gmail.com
mailto:bizkaia@euskadikokontsumitzaileak.com
https://www.euskadikokontsumitzaileak.com/eu
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2020ko argazki lehiaketa: irabazleak  

6 azaroa, 2020,  
 

 

 

 

1. saria 

  
 

 
 

Y mañana… (JOSE CRUZ GONZALEZ) 
 

 

 

 

 

https://asojubibbk.es/wp-content/uploads/1erpremio2020.jpg


 ELKARTEAREN ALDIZKARIA 2020-12 

 

BBK-KO JUBILATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA           O r r i a l d e a  8 | 23 

 

2. saria 

 
Hacia el Serantes por la Bene (JOSE ANTONIO LOPEZ) 

 

3. saria 

 
Nuestro Metro (JUAN ARMENTIA) 

https://asojubibbk.es/wp-content/uploads/2premio2020.jpg
https://asojubibbk.es/wp-content/uploads/3premio2020.jpg
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ITZULTZEA (Isdabe)  

24 azaroa, 2020, Jorge Ibor  

 

2020.10.03an hasten naiz hau idazten, ondo urte eskas honen barruan, pandemiaren ondorioz gauza asko eta asko 
okerrera joan zaizkigu eta. Gogoan dut ezin izan genuela udaberriaz gozatu, uda ere murrizketa askorekin etorri zen 
gure bizitzara, eta, dena gehiago izorratzeko, badirudi neguak udazkena jan duela. 

Bitartean, albistegiek eta prentsak albiste katastrofisten, osasun-arazoen, bat-batean gainera etorri zaigun krisi 
ekonomiko handiaren eta itzuli behar ez luketen beste gauza batzuen berri ematen jarraitzen dute. 

Gure Elkarteari dagokionez, ekitaldiak bertan behera uzteak eta horiek noiz berreskuratu ahal izango ditugun ez 
jakiteak ikuspegi ezkor hori areagotzea eragiten du. 

Zein urrun dagoen otsaileko Idiazabalgo txangoa! Oso polita eta arrakastatsua izan zen, bai horixe. Eta zelan ahaztu 
huts egindako plan guztiak:  Siberiarako bidaia interesgarria, Fríasera programatutako txangoa, jada klasiko bihurtzen 
ari zen Pagasarrirako igoera, eta Teruelgo astea, egiteko gaitza izango zela bagenekien arren, sakon eta zehazki 

prestatua zegoena arte eta historian adituak ziren Aragoiko laguntzaileekin. 

Eta, jakina, urteroko bazkaria azaroan: iazko arrakastaren ostean, ziur geunden hobetzea lortuko genuela aurten. 

Bai, gaur motel eta goibel nago, malenkoniatsu.  Baina gainditu egin behar da hau.  Bizitza aurrera doa, familia eta 
lagunak ondo daude, bilobek etengabeko pozak ematen jarraitzen dute, … Bai, dena doa aurrera. Eta egunen batean 
birus madarikatua menderatu egingo dugu. 

Beharrezkoa zaigu utzi genuen puntura itzultzea: baikorrak izatera itzultzea, galdutako guztia berreskuratzera, inoiz 
baino indar eta intentsitate handiagoz bizitzera… itzultzea.  Guztiaz gozatuko dugu berriro. Ziur. Bitartean, geure 

burua zaindu eta aurrera jarraitu behar dugu. 

ITZULTZEA (VOLVER).  TANGOA. CARLOS GARDEL. 

Argentina, Buenos Aires, oroitzapen bikainak nire gogoan. Egin genuen bidaia magiko hartako argazkiak ikusten ditut 
berriro, eta hobeto sentitzen naiz. Gogoan ditut paisaiak, Buenos Aries, Iguazu, Salta, Perito Moreno, Hego 

Itsasoetako bidaia. Eta egia bihurtutako ahalegin bat:  Chacaritako hilerrira joan eta etsipenez 
oroituriko Carlos Gardelen hilobia ikustea (hori guztia Elkartearen webgunean idatzita utzi nuen 
duela urte batzuk Argentina en marzo 2016. Parte 1) 

Itzultzea ideia bikaina da. Etorkizuneko egoerak hori ahalbidetzea beste gauza bat da. 

Baina gaiarekin jarraitu baino lehen, argi utzi gura dut ez dudala musikarako belarririk, ez 
dakidala abesten eta oso traketsa naizela dantzan, baina …  atsegin dut musika entzutea, 
kantatzeko itxurak egitea eta dantzan saiatzea. Eta, gaur, idazten ari naizenaren hariari 
jarraituz, kantu eta dantzen artean tangoa nabarmenduko dut eta, jakina, Carlos Gardel eta, 
zelan ez, haren Volver (Itzultzea). 

Hemen geldialdi bat egin eta irakurleei eskatzen diet, aurrera jarraitu aurretik, berriz entzuteko 
kanta zoragarri hura: 

VOLVER – CARLOS GARDEL – YouTube 

Volver (Itzultzea). Iraganarekiko nostalgia, oroitzapenak. Dena izan zitekeen ona, baina …  gauza txarrak ere izan 
ziren. Hala ere, hobe duzu ahaztea edo, gutxienez, gainditzea. Utz ditzagun gorrotoak, arrangurak, gauza txar 
guztiak. Goza dezagun pertsonen eta gauzen alde onaz. 

Gaur itzultzea gura dut, itzultzeko gogoa dut. Eta horregatik idazten dut, nire ustez, askori oroitzapen oso onak, 
denak partekatuak, ekartzen dizkigun zerbaiti buruz. Horrela, ideia bat transmititzen saiatuko naiz: itzultzea. 

ESPAINIAKO ONGINTZA-AURREZKIAREN IRAKASKUNTZA- ETA GIZARTE-INBERTSIOAK: ISDABE 

HISTORIA 

1961. urtean, Caja de Ronda, Juan de la Rosa buruzagi nagusiaren bultzadarekin, egoitza-gune bat eraikitzeko 
urratsak egiten hasi zen, “Aurrezki-kutxetako zuzendari, langile eta bezeroei opor merkeak eta atseginak 
eskaintzeko”.  Zalantza barik, garai hartako “buruzagien” izaera paternalistak erraztu egiten zuen halako zerbait. 

https://asojubibbk.es/argentina-marzo-2016-parte-1/
https://www.youtube.com/watch?v=d9r6AAyEsis&start=21
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1963an, 70.000 m2-ko lursailaren erosketa formalizatu zen, eta proiektuak egin ziren, 137 mm pezetako 
aurrekontuarekin. 1964an, “ISDABE, Inversiones Social Docentes del Ahorro Benéfico Español, S.A.” merkataritza-
sozietatea eratu zen; hasieran, CECAk eta 36 Aurrezki Kutxek (74 izatera iritsi ziren) osatzen zuten sozietatea, 
tartean zeudelarik Munizipala eta Bizkaiko Aurrezki Kutxa. Dibidendurik ez jasotzeko konpromisoa hartu zuten 
guztiek. 

Berehala eraiki zen egoitza, askok ezagutu duguna 200 lagunentzako apartamentu-blokez eta 320 oheko eraikin 
nagusi batez osatua; horrez gain, igerilekuak, tenis-pistak, klub soziala jatetxearekin, kafetegia mahaiko jolasetarako 
gunearekin, terraza zabal bat eszenatokiarekin, kapera eta frontoia, eta, noski, hondartzako txosna ahaztezina eta 
haurren kluba. Eta telefono-kabina bat, ilara amaigabean itxaron ostean gure sorlekuekin komunikatzeko modu 
bakarra izan zena hainbat urtez. Aire zabaleko aparkalekua eta berdegune ugari ere bazituen. 

Ez dut azterketarik egin BBK-ko beharginek eta lagunek egin zuten Isdaberen okupazioaz, baina ziur nago urte 
askotan Bizkaiko jatorriko 500 opor-egoiliar baino gehiago izan zirela han, txandaka, noski. 

2013ko urrian Mallorcako Globales Hoteles kateari saldu zitzaizkion instalazioak. Gure kolektiboak egiten zuen 
erabilera nabarmen murriztua zen azken urteetan, eta Kutxek jada ez zuten interesik errentagarritasun barik diru 
inbertituarekin jarraitzeko. Ezta oporrak diruz laguntzen jarraitzeko ere. 

 

 

KOKAPENA 

Egoitza lehen itsas lerroan dago, N-340 errepidetik gertu, Estepona udalerrian, San Pedro de Alcántaratik (Marbella) 
oso gertu. 

TXANDAK, PREZIOA ETA DIRU-LAGUNTZAK 

Isdabe ia urte osoan egoten zen irekita, abenduaren 15etik urtarrilaren 31ra bitartean izan ezik, gutxi gorabehera 
esanda. Txandak 15 egunekoak izaten ziren, nahiz eta behe-denboraldian denbora gehiago edo gutxiago egoteko 
aukera zegoen, lehentasuna txanda osorako erreserbatzen zutenei ematen zitzaien, eta Aste Santuan eta udan bete 
egiten zen. 

Hiru tarifa zeuden, urteko sasoiaren arabera, turismoan ohikoa den bezala. Hasieran prezioak oso moduzkoak ziren, 
gero igotzen joan ziren, baina beti neurritasun edo moderazioaren barruan. 

Gainera, hasieratik, gero BBKn batu ziren Kutxen kasuan, behargin, ezkontide (besteren kontura lan egiten ez 
bazuen) eta 21 urtetik beherako seme-alabentzat diru-laguntzak egon ziren, urteko sasoiaren arabera aldatzen 
zirenak. BBK sortu ostean, zuzendaritzak egokitzat jo zuen abuztuko txandak modu nabarmenean diruz laguntzea, 
garai horretan oporrak hartzea sustatzeko. 
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Benetan merke ateratzen zen Isdabera joatea. 

NIRE OROITZAPENAK 

Oso garrantzitsua izan zen nire seme-alabek beren lagun koadrila izatea hara iristen ginen lehen egunetik. Txikiak 
zirenean, gogoan dut hango instalazio seguruetan egiten zituzten korrikaldiak eta hondartzako “moraga” festak; gero, 
urteak bete ahala, Banusera, amets debekatura, egiten zituzten irteerak, han lagunekin adiskidetasun-mundu bat 
bizitzeko, beraien oroimenean geratu zen zerbait. 

Helduek, batzuk beren kirolarekin, beste batzuk beren karta-partida, kubata eta gin tonic-ekin (sagardo-edalontziak 
eta lehen kalitatezko ron botilak hemendik eraman behar izan ziren) eta afalosteko ikuskizunekin. Ezin dira ahaztu 
flamenko-saioak, ezta ere mozorro-festak eta bingoak, “Jero” buru zela. Eta ondorengo solasaldiak, batzuetan 
amaigabeak. 

Batez ere udan, zeremonia bat zen txosna 13:00ak aldera ireki arte itxarotea, xerez idorrak 
(fino), manzanillak, rebujito-ak, garagardoak, … edan eta mota guztietako pintxoak eta aperitiboak hartzeko. 
Entsaladillak, maskor finak, abadira arrosa, izkira-tortillak, … dena zen ahogozo gehiagokoa han. Batzuetan, 
zinegotzigoaren kantinara joaten ginen aperitiboa hartzera eta, irekita egon zen bitartean, Telefonicako tabernara. 

Ordu-muga iristean, bazkaltzera, ia denok batera beti. Menu oso oinarrizkoak eta osasungarriak. Baina batzuetan 
“patata-tortilla super gazta-xerrarekin” pairatzen genuen.  Pepe gure zain egoten zen bere zerbitzari-armadarekin, 
beti adeitasunez, denok batera artatzeko. 

Gogoan ditut joan-etorriak: Marbella eta bere alde zaharra Laranjondoen plazarekin (Plaza de los Naranjos) eta, 
batez ere hasieran, Marbella Club eta Puente Romanora egindako bisitak.  Hemen esan behar dut, nire lehen 
bidaietako batean, Jaime de Mora pianoa jotzen eta abesten entzun nuela bere bigarren pubean, Kiss-en. 

Ezin ditut ahaztu Mijas eta hango astoak, ezta Benahabis ere, bereziki oroitzen naiz Ostiral Santuko afariez (zezen-
buztana), eta zelan ikusten genituen erdigunean, Banusen eta Esteponan egiten ziren prozesioak, ‘Alfredo’ Etxeko 
afariak San Pedro de Alcantaran eta “hain ondo eta prezio onean jaten den jatetxe berrira” bisita. 

Jakina, Malaga eta haurrak Torremolinoseko ur-parkera eramateko joan-etorriak ere gure errutinaren parte ziren. 

Eta azoka txikiak. Estepona, hiria zein portua, eta, batez ere, Banusekoa, derrigorrezko hitzorduak ziren larunbat 
goizetan. 

Gogora datorkit urtero Isdabera joaten zen lagun batek zelan esan zidan berarentzat Isdabe zela ‘ez zeukan herria’. 

Azken oroitzapena Manolo Solana eta haren mural edo horma-irudiarentzat: kafetegiko jolasgunearen kanpoko 
horman zegoen, futbolinen ondoan. 

PASADIZOAK 

Ziur nago hara joaten ginen guztiok izango ditugula pasadizo pila bat. Gertakizun txiki bat aipatuko dut, ea iruzkinetan 
beste batzuk kontatzera animatzen zareten zuek. 

Gogoan dut bizar luzea zuen azti baten emanaldia (ez dut gogoratzen bizarra berezkoa edo ordezkoa zen). Nahiko 
txarra zen bere zereginetan. Haurrak haren inguruan batzen ziren eta trikimailuak ikusten zizkioten. Nerbioengatik 
agian, kirioak dantzan zituenez, suarekin egin zuen truku batean zerbaitek huts egin eta bizarra erre zuen. Sekulako 
estualdia. Eskerrak ez zuen ondorio fisikorik izan. Uste dut Aste Santua zela. 

ZER DA GAUR EGUN ISDABE 

Globales Playa Estepona Turistentzat Dena Barne eskaintzen duen 4*ko hotela da, eta lorategien zati handi batean 
uretako parke txiki bat dago orain. Bisitatu dut eta aldatuta dago. Baina ikusi nuenak ezin izan zituen nire oroitzapenak 
ezabatu. 

 

 

https://www.hotelesglobales.com/hoteles/espana/costa-del-sol/estepona/globales-playa-estepona?utm_source=mybusiness&utm_medium=visitas&utm_campaign=globales-playa-estepona
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ITZULTZEA: PROIEKTU BAT (GURARI BAT DENA) 

Uste dut pandemiak arnasa hartzen uzten digunerako proiektu batean pentsa genezakeela:  Isdabera itzultzea. Ahal 
bada, datorren udaberrian edo uda-hasieran. Zazpi eguneko bidaia dut buruan. 
Itzultzea. Gaur egun inguratzen nauen nostalgiatik planteatzen dut hori. 

• Orduan genuen giroaz gozatzera itzultzea. Hotel-enpresa berriaren etorrerak ekarritako aldaketen 

gainetik. 

• Gure anfitrioi ohiak ikustera itzultzea, eta gure kolektiboarekin gehien egon zirenak ─Luis Mesa, Pepe, 

Salvador, Jero, Antonio, Ana Belén eta bururatuko zaizkigun beste batzuk─ topatzen saiatzea, berriro 

agurtzeko. 

• Txosna, aperitiboak, zizka-mizkak, … berreskuratzera itzultzea eta ezagutzen ditugun hurbileko 

lekuetara txangoak ere antolaturik eroatea. 
Eta, batek daki, egiten badugu eta dena ondo ateratzen bada, urtean txanda bat berreskuratzea gure 
kolektiboarentzat. 

Itzultzea. 

ESKAERA BAT 

Horrek guztiorrek ahalegin handia eskatzen du. Proiektua findu eta sakon landu behar da. Dei asko, ideiak bateratzea, 
ezer esanguratsurik ez ahaztea, etab. 

Hori dela eta, beharrezkoa da zuen lankidetza hainbat bidetatik: 

• Lehenik, ea nahikoa interes pizten duen jakin behar dugu. Horretarako modurik onena, artikulu honi 

buruzko iruzkinak eta/edo mezu elektronikoak hona bidaltzea: asojubibbk@gmail.com 

• Hara gindoazenen artean zegoen sentimendu hura berreskuratzeko lagungarri izan daitezkeen 

pasadizoak bidaltzea edo iruzkinetan sartzea. Artikulua aberastea. 
ITZULTZEA, baina ez Tangoaren tristurarekin. Poz handiz. Nostalgia eta ezkortasuna garaituz. 
ITZULTZEA… gozatzeko. 

 Jorge Ibor 
Bilbo, 2020ko urria 
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60TIK GORA AKTIBO  

20 urria, 2020,  

 

Joan den astean  MÀS   60   ACTIVO  (60TIK GORA AKTIBO)  foroaren bigarren edizioa izan zen, eta dozena bat 
aditu bildu ziren berton, eta 60 urte bete osteko bizitzaz beren ezaupideak eta esperientziak partekatu zituzten. 

Hitzaldien bideoak webgune honetan ikus daitezke  www.elcorreo.com/sociedad/mas-60-activo 

Aditu haien hitzaldietatik gure egunerokoan jarduteko esparrua osa dezaketen gomendio batzuk baino ez nituzke 
laburbildu gura, espazio osagarriak hartzen dituzte eta, hala nola: 

• Gure parte-hartze soziala (belaunaldien artekoa). 

• Zelan zahartu behar dugun. 

• Jarrera Covid-19aren aurrean. 

• Gure elikadura. 

• Erretiroaren faseak eta zelan aurre egin horiei. 

• Barne-turismoa sustatzea. 

• Zelan bizi BAKARDADEA. 

• Aire zabalean ariketa egitea. 

• Covid osteko errehabilitazioa eta nutrizio-ekarpena. 

• Teknologia berrietara egokitzea. 

• Aldez aurretik planifikatzea gure azken borondateak. 

Haiek esandakoetatik gauza batzuk aipatzera mugatuko naiz, agian nahasi samar, baina haien esperientzia 
profesionalak jasotzen dituztenak; izan ere, han izan ziren:  Pertsona Helduen Programen Aholkularia, DYAko 
teknikariak, Espainiako Nutrizio Elkarteko lehendakaria, Kirurgia Ortopediko eta Traumatologiako Espainiako 
Elkarteko lehendakaria, Bilboko Turismo-zuzendaria, gura bako bakardadeari aurre egiten dion Saretu elkarteko 
zuzendaria, Fisioterapian espezialista, Adineko egoitzen kudeatzailea, Teknologia berrietan adituak, Zuzenbidearen 
Euskal Akademiako notario presidentea eta Osasun-plataforma bateko komunikazio-zuzendaria.   

Haien aholku, ekarpen eta esperientziek gure egunerokotasuna aztertzeko aukera ematen digute eta, ahal bada, 
gure jarduerak eta portaerak zuzentzeko aukera, gure “zahartze aktibo”aren martxa hobetuz.   

Zalantza barik, bigarren edizio hau Covid-19aren eraginak markatu du, XXI. mendean pentsaezinak ziren jardunak 
erakutsi dizkigu eta. 

Lehen aldiz, osasuna ekonomiaren aurretik jartzen da kolektiboki. Osasunean inbertitu behar da. 

Zahartze Aktiboan honako hauek sartzen dira:  Osasuna, Gizarte Partaidetza, Segurtasuna eta Ikaskuntza. 

Aldagai batzuk aldatu egin dira:  “ Gehiago gara eta denbora luzeagoan “ 

Biztanleriaren eta bizi-itxaropenaren gorakadak gizarte-testuingurua aldatzen du. Oraintxe bertan, mendekotasunak 
edo ezintasunak erabakitzen du pertsona bat “nagusi”tzat jo edo ez, eta ez hainbeste erretiroa hartu izanak edo 
horretarako bidean egoteak. 

Zahartu ahala pertsonon parte-hartze sozial handiagoa bilatuz sortu da BBK Sasoiko, ilusioa eta helburu berriak 
gehitzeko, gure erretiratuen etxeak dinamizatuz, besteak beste, bakardade beldurgarria arintzeko. 

Proiektu berri honen BELAUNALDI-ARTEKO izaerak aukera ematen du adineko pertsonek interes komun berberak 
dituzten beste batzuekin egon eta jarduteko, pertsona bakoitzaren ahalduntzea sustatzeko, eta haien ahalmenak 
eredu berritzaile batean sustatzeko, iraganeko ikusmoldeak atzean utzita. 

 

  

https://www.elcorreo.com/sociedad/mas-60-activo/
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BELAUNALDIEN ARTEKO ELKARTASUNA 

“ Pertsona bakoitzak bere zahartzeko modua aurkitu behar du, gure bidea sortu behar dugu “ 

Prozesu horietan eragin zuzena duten bi faktore garrantzitsu hauek dira: Jarduera eta Mugikortasuna. 
Jarduera: ikasten jarraitzea, gure ezagutza zabaltzea (teknologia berriak) 
Mugikortasuna: kirola, paseoak, dantzak, bidaiak (ez IMSERSOkoak bakarrik)         

“ Covid-19ak dakarren arriskua ez da gutxietsi behar, baina obsesionatu ere ez dugu egin behar “ 

Jada ezagunak diren prebentzio-neurriak: eskuak garbitzea, ahoa eta sudurra estaltzea, segurtasun-tartea 
mantentzea, maskara erabiltzea eta eskularruak erabiltzea muga jakin batzuekin. 

“ Dieta osasungarria, zahartzeari atzera eusteko “ 

Zahartzea prozesu fisiologiko bat da, eta aldaketa handiak gertatzen dira gorputzaren osaeran, elikagaiak xurgatzeko 
prozesuetan eta gure organo ia guztien funtzionamenduan; horren ondorioz, hainbat muga sortzen dira elikagaien 
ekarpenean eta hondatze edo narriaduren konponketan. 

Malnutrizioa da immunitate-sistema hondatzeko lehen urratsa, eta ondorioz joera handiagoa izaten da infekzio, 
hondatze edo endekatze-prozesu, hainbat minbizi-mota eta abarretarako 

Malnutrizio hori ospitaleetan eta egoitzetan gertatzen dela nabarmendu zuten; izan ere, erabiltzaileak elikadura 
txarrarekin iristen dira leku horietara eta, kasu askotan, larriagotu egiten da berton. 

Konponbidea: dieta mediterraneoaren aldeko apustua egitea, ariketa fisikoa sustatzea eta zeregin atsegingarri bat 
izatea. Oso-oso kontuan izanda kaloria-doikuntza (kaloria gutxiago jatea), antioxidatzaileak hartzea, sukaldaritzako 
teknikak (lurrunez kuzinatzea, zartaginaren ordez plantxa erabiltzea, …), hidratazioaren aipamen berezia, batez ere, 
jarduera fisiko eta mentalean. 

“ Zelan aurre egin erretiroari “     

Etorkizuna interesatzen zaigu, hor igaroko baitugu geratzen zaigun bizitza. 

Gure lankide Jose Luis Agirrek hasierako euforiaren eta azken egonkortzearen artean banatu zituen erretiroaren 
etapak, depresioan erori barik: aurre-erretiroa, eztei-bidaia laburra, desengainua, birbideratzea eta, azkenean, 
egonkortzea 

Erretiroa hartzea ez da bizitzatik erretiratzea, baizik eta norberarentzat, zuretarrentzat eta besteentzat denbora 
bilatzea. 

Zer egin nahi den planifikatu behar da, eta argi izan behar da “nik izan behar dut neure bizitzaren ardatza” 

“  Barne-turismoaren alde egiteko unea da “ 

Gure 60TIK GORA kolektiboa Covidaren ziurgabetasunetik irteten azkena izango da, eta gure ohiko bidaiak 
hurbilagoko turismorantz planifikatu beharko lirateke, geure herrialdean bidaiatzea ere erakargarria dela berretsiz. 

“ Gura bako bakardadea “    

Bakardadeari ez zaio heldu behar hautu indibidual edo egoera berezi gisa, baizik eta arazo sozial gisa, 

Zelan prebenitu: Sentsibilizatzea > Detektatzea > Esku-hartzea eta Ebaluatzea. 

Beren auzoetan arriskuan bizi direnen kasuak detektatu eta identifikatzeko boluntarioen parte-hartzea beharrezkoa 
da, informazioa jasotzen dute, eta ondoren, Gizarte Ekintzako Arloetara helarazten dute, beharrezko laguntza 
emateko. 

Esku-hartze horren ardatzak honako hauek dira:  beste pertsona batzuekin konektatzeko aplikazio informatikoak, 
espazio fisikoak eraldatzea eta, ahal izanez gero, belaunaldien arteko etxebizitzak sortzea, garraio partekatua, etab 

“ Zahartze osasuntsua “ 

Zahartze-prozesuak egokitzea eskatzen du, eta pertsona bakoitzaren gaitasun funtzionalaren arabera, etxean 
jarduera fisikoa sustatuko dugu sedentarismoari aurre egiteko, ariketa egitea bultzatuko dugu ingurune naturalean 
eta, ahal denean, kirola egitera bultzatuko dugu jendea. 
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Ehuneko handi bat kalera irtetearen beldur da: egungo egoeraren aurrean dagoen ziurgabetasunak segurtasunik eza 
eragiten du, pixkanaka gainditu beharrekoa. 

“ Eredu asistentziala “ 

Zaintza eta konpainia ezinbesteko elementu bihurtzen dira gure bizitzan. 

Diziplina arteko lanean oinarritu behar dira egoitzak, arreta psikologikoa, osasun-laguntza, gizarte-lana, fisioterapia, 
gizarte-lana, animazio soziokulturala eta terapia okupazionala bateratuz, “betiere egoiliarra ardatz nagusi bihurtuta”. 

Konfinamenduak larriagotu egin du sarkopenia (muskulu-masa galtzea) sedentarismoagatik, eta horri aurre egin 
behar diogu errehabilitazio-zaintza onenekin, nutrizio-ekarpen egokiarekin eta arreta psikologikoarekin. 

“ Teknologia berriak “ 

Egungo egoeran, eragozpenik handiena ez da teknologia ulertzea, baizik eta horretaz baliatu ahal izatea. 

Aitortu behar da konfinamendu luzean zehar teknologia berriek (bideokonferentzia, Skype eta abarrek) ahalbidetu 

digutela gure kutunekiko komunikazio-hutsune handia gainditzea 

Baina gure kolektiboak egunero egin behar dituen kudeaketa administratiboetan ere kontuan izan beharko genuke 
arreta-hutsunea. 

Prestakuntza konfiantzazko (ziurtasunezko) ingurunean eta ikasten laguntzen duen prozesu baten bidez egin behar 
da, inoiz ez prozesu itzulezin bat inposatuz, eta munduko sen on guztiarekin. 

Osasunaren esparruan, teknologia berriak beharrezkoak izango dira gure etxeetan, eta aukera emango dute 
medikuekin edo zaintzaileekin bideo-kontsultak egiteko, familia, lagun eta etxeko arretarekiko komunikazioa urrutitik 
mantentzeko, eta, printzipioz, beharrezkoak ez diren harremanak eta joan-etorriak saihesteko. 

Lagun diezaguketen beste elementu teknologiko batzuk:  jarduera-eskumuturrekoak, larrialdi-deietarako gailuak, 
jarduera hautematen duten kamerak, … 

“ Eta azkenik, gure familia-herentzia planifikatzea “  

Familia Ondarearen titularrek eskualdaketa planifikatzeko dituzten aukerak azaldu zituen Notarioak, baita 2015ean 
Euskal Autonomia Erkidegoan onartu ziren aldaketak ere. Aldaketa horiek Lurralde Historikoen berezitasunak 
arautzen dituzte kontzeptu hauetan:  Tronkalekotasuna (ondasunak familian mantendu behar dira), “alkar-poderosoa” 
(ondasunen 2/3 alargunak mantenduz), eta ondarea, itun baten bidez, oinordekoei bizi bitartean transmititzeko 
aukera. 

Azken batean, badaude mekanismoak aldez aurretik plangintza ona egin ahal izateko, eta ez bakarrik familia-
bizikidetzaren ikuspegitik, baita zerga-ikuspegitik ere. 
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“MELILLA”  

7 urria, 2020, Jorge Ibor  

 

Istorio hau idaztean ez naiz saiatu benetako gertaerak jasotzen. Izan ere, neurri handi batean, nire 
irudimenaren emaitza dira. Idazkiaren azken zatian ikusiko den lez, liburu baten gomendioa oinarritzeko 
balio izatea gura dut, 

  

Aurrera zihoan 1970eko hamarkada. Artean bizi zen diktadorea. Baina gizartean dena aldatzen ari zen eta hori 
nabaria zen gazteen artean. 

Laster iritsiko zen jende gehienarentzat itxaropenezko beste garai bat. Gorte Konstituziogileak, “Aberriaren 
Gurasoak”, Konstituzio demokratikoa prestatzen ari ziren, gobernu-modu berriak eta, batez ere, askatasun handia, 
bereziki aurreko urteekin alderatuz gero egoera. 

Baina gogoan izan behar dira garai haiek askorentzat ekarri zituzten arazoak ere: krisialdi ekonomikoa, langabezia, 
arrapaladako inflazioa, … eta, aurreko guztia eta askatasunaren lehen haizeekin drogak eskuratzeko iritsi zen 
erraztasuna elkartuta, gazteriaren zati baten suntsipena. Hein handi batean galdutako belaunaldi bat. 

Jakina, ez dut ahazten ETAren jardueraren areagotzea eta “grisen” kopuru handia, horien artean polizia “sekretuak”, 
azken urteetan Bilbon ugari zebiltzanak: haietako asko zokomiran ibiltzen ziren unibertsitateko fakultateen 
inguruetan, bereziki gatazkatsuenetan (Sarrikon, adibidez) eta gazteen aisialdi-eremuetan (Deustun edo San Inazion, 
esaterako), non bizi baitziren “ikasle-politikari”etako asko 60ko hamarkada amaieratik, gutxienez. 

Urtebete baino gutxiago zen nik lanpostu bat aurkitua nuela. Pentsio batean bizi nintzen, jarduera politikoa, oso 

ezkertiarra eta 25 urtetik beherakoen artean oso zabaldua, sumatzen zen ikasle-eremu haietako batean. 

Etxean lau ginen: maisu bat, bi ikasle eta ni. Giroa ona zen, aniztasuna gorabehera. Gatazkarik ez. Eta, gauza 
arraroa, inor ere ez “istilutan” sartuta. 

Uda iritsi zen. Bi ikasleak beren etxeetara joan ziren hilabete haietan, besteak beste iraileko azterketak prestatzeko. 
Maisua ezkondu egin zen. Pentsioa maizterrak berritzen hasi zen, ni bakarrik geratu bainintzen jarraitzekotan. 

Data ezohiko samarrak izan arren, uztailaren amaieran beste apopilo bat sartu zen. Ez dut haren izena gogoan, edo 
agian ez zuen inoiz esan. Esaten zuen “Melilla” deitzen ziotela bere doinuagatik ─nahiz eta berak kanariarra zela 
ziurtatu─ eta hala deitzen genion. Telefonican teknikari gisa behar egiten zuen eta Bilbora bidaliz promozionatu omen 
zuten. Gaztea izaki, eta bere lan-etorkizunean sinesten zuenez, onartu egin omen zuen lanpostua. 

Hiria eta auzoa triste zeuden udan. Jende gutxi. Auzoko edo hiriko jaiak artean ez ziren garai ilunetatik 
suspertu. Melillak eta biok denbora libre asko ematen genuen elkarrekin. Beti nire bila ibiltzen zen. Eta jatorra, oso 
jatorra zen nirekin. 

Pentsiora iritsi eta gutxira, esan zion etxekoandreari ─galiziarra zen─ Tenerifen bizi zen neskalagunari deiak egiten 
uzten bazion, telefono-kontsumoa doan izango zuela. Eta, bide batez, berarekin bizi ginenok ere bai.  

Eta horrela izan zen. Bere gelaraino kable bat instalatu ahal izatea jarri zuen baldintzatzat, berak ekarritako telefono 
osagarri bat konektatuta edukitzeko. Pentsioan ez geundenean egiten zuen berba beti, edo, norbait bertan egonez 
gero, ozen jartzen zuen musika. “Pribatutasunagatik”, esaten zuen. Lotsa ematen omen zion guk haren “elkarrizketa 
eztiak” entzuteak. 

Egun batean, bere lantokira, Telefonicak Madariaga kalean zuen eraikinera, eraman ninduen, egiten zituen txanda 
arraro haietako batean (20:00etatik 03:00etara, igande arratsetan), eta deiak ez kobratzeko zer egiten zuen erakutsi 
zidan. 

Telefono-linea bakoitzaren kontagailuan botoi bat zegoen, eta, hari sakatuta eutsiz gero, pausoak azkar aurreratzeko 
aukera ematen zuen. Hilero, zegokion irakurketa egin aurretik, denbora dezente ematen zuen hatza botoian jarrita, 
kontagailuak buelta osoa eman eta aurreko neurketa baino aurreratuxeago geratu arte irakurketa. Gutxienekotik 
beherakoa zen kontsumoa, beraz, zero kostua deietan. Emandako berba betetzen zuen, nahiz eta berari ordaintzen 
zion enpresa engainatu. 
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Beste egun batean kontatu zidan ordu jakin batean elkarrizketa bat ‘zulatzen’ zuela, eta entzutera gonbidatu ninduen. 
Bere lanpostura eraman ninduen eta entzungailuak jarri zizkidan. Bi maitale ziren, biak ezkonduak, sexu-harreman 
beroa iradokitzen zuten elkarrizketa erotikoak zituztenak. Lineak norenak ziren eta non bizi ziren aurkitu zuela esan 
zidan. Beraien etxe aurrera ere joan omen zen, eta ustez identifikatuta omen zituen biak. Usain txarra hartu nion hari. 
Lotsagarria iruditu zitzaidan. Larregi zen. 

Beste gertaera bitxi bat ere izan zen. Harropuztuta esaten zuen futbolean jokatua zela erdialdeko defentsa gisa, eta 
Tenerife taldean ordezkoa izatera iritsia zela, non oso gazte zela eta jarraitutasun barik debutatu omen zuen bigarren 
mailan. Jaioterriagatik diskriminatzen ez zuen klubik egonez gero Bizkaian, bertan jokatu nahiko zukeela, esaten zion 
entzun gura zionari. 

Tragoak hartzen ibiltzen ginen tabernetan, erregionaleko talde bateko presidenteak ere hartzen zituen baxoerdiak, 
eta hark entzun eta beraiekin joateko aukera eman zion. Lehen bizpahiru entrenamendu-saioen ostean, bota egin 
zuten: jokoari ez zion antzik ematen! 

Umeak lez irabazi gura izan ninduen morroi hura agerian geratu zen gauza haiengatik guztiengatik. Urrian, pentsiora 
iritsi eta hilabete gutxira, esan genion igarri egin geniola. Oso gaizki egiten zuela bere papera. Desagertu egin zen. 

Handik gutxira beste gazte bat etorri zen, irekia eta berritsua, Espainia hegoaldekoa. Gurekin ondo konpontzen saiatu 
zen, eta egunero bisitatzen zituen unibertsitate-giroko gure guneak. Gure artean denbora gutxi zeramala, arrats-gau 
batean behar baino gehiago edan zuen eta, berarekin berbetan, agerian geratu zen. Hura ere polizia sekretukoa zen. 

Harrigarria bada ere, gure giroan jarraitu zuen… ageri-agerian, “sekretu” barik. Zer zen bagenekien garbi asko eta, 
beraz, kaltebako bihurtua zen. Hark bere zeregina betetzen zuen eta ardoren bat hartzen zuen gurekin. Baina aste 
batzuk besterik ez zuen iraun. Hura ere desagertu egin zen laster. 

Handik gutxira, sarekada bat izan zen, eta ezkerreko “politikari-ikasle” batzuk, ustez garai hartan debekatutako eta 
jazarritako erakundeetako kideak omen zirenak, atxilotu zituzten. Maria Muñoz kaleko komisariara eraman 
zituzten.  Han zegoen bera. Eta gazte izutuek espero ez zuten keinu batez, guztien erantzule bihurtu zen, eta bere 
buruen aurrean ziurtatu zuen ez zeudela ezertan sartuta, kaltebakoak eta errugabeak zirela, nahiz eta, egia esateko, 
sistemaren oso aldekoak ez ziren ideiak izan … eta huts egin zutela haiekin. 1975eko udaberriaren amaiera zen. 

Askatu egin zituzten atxilotuak. Ez genuen gehiago haren berririk izan. Tira, bai, norbaitek esan zigun bere beharretik 
kendu egin zutela eta bere herrialdera itzuli zela. 

Honaino kontatu dudan guztia nire lagun eta lankide erretiratuak, Carlosek, gomendaturiko liburu on bat irakurrita 
sortu zait: Leonardo Paduraren El hombre que amaba los perros (Txakurrak maite zituen gizona), oso interesgarria. 

Kutsu historikoa duen eleberri honetan, erbestean zegoen Troskyren eta haren hiltzailea izan zen Ramon Mercader-
en istorioak kontatzen dizkigu idazle kubatarrak, eta aldi berean komunismoaren, Sobietar Batasunaren eta Stalinen 
inguruan gertatutakoaren deskribapen oso interesgarri eta irakurterraza da, Espainiako Gerra Zibilean alderdi 
errepublikarraren barruko interesen eta ekintza politikoen kontaketa barne. 

Izan ere, haien agente sekretuen formazio beldurgarria, NKVAren jardun gupidabakoa eta Stalin, Beria, Yakhov eta 
abarrek beren ekintzak gauzatzerakoan erakutsitako gogortasuna imitaezinak dira. Ez dut aukerarik ikusten hain 
maltzurra den norbait berriz ere halako boterea izatera iristeko zigor barik. 

Garai haietan, prestakuntzari zegokionez, PNko kideak ezin ziren alderatu antzinako 
KGBkoekin. 

Beraz, liburu hori irakurtzera animatzen zaituztet. Hona hemen erreferentzia-datuak: 

IZENA: El hombre que amaba a los perros 

Egilea: Leonardo Padura 

Orrialde-kopurua: 576 

ISBN: 9788483831366 

Jorge Ibor 
Verano de 2020 
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Lehen desamodioa  

27 abuztua, 2020, Jorge Ibor  

 

Pedro familia xume bateko kidea zen, 1940ko 

hamarkada-amaieran hiri handi batean jaioa. 
Gauzak egunetik egunera hobeto zihoazen etxean, 
edo agian zuzenagoa litzateke esatea ekonomiari 
dagokionez hain txarto ez zebiltzala, baina Pedro 
arazo bat zen:  gaixorik zegoen beti. 

Bere osasun ahula zela-eta denboraldi luzeak eman 
behar izaten zituen ohean, egun asko ikastetxera 
joan barik, eta etxean ikasi behar izaten zuen; hori, 
ordea, benetako arduraz eta familiaren laguntzaz 
egiten zuen, eta, horregatik, ikasgai guztiak 
gainditzen zituen ekainean; baina, aldi berean, ezin 
zuen normaltasunez ariketa fisikorik edo jolasik egin, 
beraz, ez zuen lagunik, eta horrek garapen 
pertsonalean gabezia handiak eragiten zizkion; izan 
ere, ondo dakigun lez, gauza batzuk ez dira etxean helduekin ikasten. 

Nerabezaroa iristean, 14 urterekin, haren bizitza aldatu egin zen. Haren gaitzen osabidea aurkitu zuten medikuek. 
Orduan, galdutako denbora berreskuratu eta bizitzatik ikasi beharra zegoen. 

Uda hartan, semea bakarrik eta bakartuta zegoela ikusita, etxetik ez oso urrun zeuden igerilekuetako bazkide egin 
zuten gurasoek. Eta egunero hara joaten hasi zen. Hala ere, bere gabeziekin, ia konplexuekin, lagun-talde barik 
jarraitu zuen Pedrok. 

Igerilekuetan, ordea, neska batek bihotza hunkitu zion. Halabeharrez, minutu batzuk eman zituzten berbetan, nahikoa 
Pedrorengan txinparta pizteko. Neskak, ordea, agurtu baino ez zuen egiten, eta, asko jota, funts edo eduki handi 
bako zerbait esatera mugatzen zen. Hori bai, neska gazteak, Aliciak, bere koadrila zuenez, elkarrekin gurutzatzen 
ziren bakoitzean, Pedro konturatzen zen haien artean irri egiten zutela. 

Uda amaitzen ari zen eta gure protagonista… neskatan egitea lortu barik. Errutinara bueltatzen zenerako saiatu zen 
neskak harremanetarako moduren bat utz ziezaion, egunen batean elkartzeko modua, edozer gauza. Baina, bai 
zera!, Aliciak itxita jarraitzen zuen. 

Aliciaren koadrilako beste neska bat hurbildu zitzaion eta datu garrantzitsuak eman zizkion Pedrori: Aliciak mojen 
ikastetxe batean ikasten omen zuen nota onekin, familiak oso zainduta omen zeukan eta igandero ikastetxean izaten 
zen mezatara joatera behartzen omen zuen. A zer kasualitatea: Pedrok ikasten zuen ikastetxeko fraideen ordena 
berekoak ziren moja haiek ere! 

Hasi zen beste ikasturte bat. Pedrok hasieratik ikastetxean bertan egingo zuen lehenengoa zen, eta gainera ordu 
arteko gaitzak gainditurik zituen lasaitasunarekin. 

Fraide berri batzuk ere iritsiak ziren ikastetxera. Haien artean, erlijio-eskolak emateaz arduratuko zen 50 urte inguruko 
bat. Iraganeko osasun-arazoen jakitun, oso abegitsu eta maitekor hartu zuen Pedro. Gure mutilak, bere eskarmentu 
ezagatik, ez zuen ezer txarrik susmatzen fraideak egiten zizkion larregizko laztanetan, lagunek irri egin arren. 

Bigarren eskolan, fraide berriak adierazi zien igandeetan 10etako meza esatea eskatu ziotela kongregazio bereko 
mojen ikastetxean, eta laguntzaile bat beharko zuela.  Pertsonaia hark zelan jokatzen zuen ikusita, inork ez zuen 
izena eman gura. Pedrok, ordea, bere Alicia miretsiaren ondoan egoteko aukera ikusi zuen orduan, eta berehala 
agertu zen prest; eta berehala onartu zuen eskaintza hain begiko zuen fraideak ere. 

Iritsi zen igandea. Elizkizuna baino hamar minutu lehenago han egoteko esana zioten Pedrori.  Ordu erdi lehenago 
iritsi zen, eta bere kutun miretsiaren zain egon zen. Alicia hogei gutxiagotan agertu zen, eta ezusteko handia izan 
zen harentzat Pedro bertan ikustea. Saiatu zen ez ikusiarena egiten, mutila ezagutzen ez balu lez jokatzen, baina 
ikaskide batzuk, udako lagunak ere bazirenak, adarra jotzen eta txantxetan hasi zitzaizkion eta Aliciak, lotsaz gorri-
gorri, negar ere egin zuen. 
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Pedro tolesgabeak mezatan lagundu zuen. Egiten zuen lehen aldia zen eta, egia esateko, hanka-sartze dezente egin 
zuen. Amaitzean, ezin izan zuen Aliciarekin berbarik egin. Besteak beste, mojek gosari bikaina eman zietelako 
fraideari eta meza-laguntzaileari. 

Handik bi egunetara mundua gainera etorri zitzaion Pedrori. Izan ere, igandean Alicia negarrez iritsi zen etxera 
pasatako lotsagatik, amari dena kontatu zion, eta amak ikastetxera joan eta zuzendaria jakinaren gainean jarri zuen. 
Zuzendaria mutilen ikastetxera joan eta izugarrizko saltsa sortu zen. 

Pedrorentzat trantze edo estualdi latza izan zen. Zuzendariak deitu zion eta gela batean epaiketa sumario bat baino 
zerbait gehiago egin zioten: zuzendari, tutore, erlijio-irakasle eta mojaren artean eseri zuten eta lehen mailako tortura 
psikologikoa egin zioten. 

Gertakariak bata bestearen atzetik etorri ziren: 

• Pedrok ez zuen Alicia sekula gehiago ikusi. 

• Mezatan ere ez zuen inoiz gehiago lagundu. Baina aste barruan goizeko 7etako meza askotara joatera 

behartu zuen eta arrosarioetara ere bai. Zigor horrek zirrara eragin zion eta markatu egin zuen. Ordutik 

aurrera erlijio-ospakizunak errepresio modu lez ikusten hasi zen. 

• Gurasoek babesa eman zioten eta bizitza zelakoa den azaltzen ahalegindu ziren. 

• Egun gutxitan lortu zuen heldutasuna, eta galdutako denbora berreskuratu. Besteak errespetatu egin 

behar direla ere ikasi zuen. 

Bestalde, erlijio-irakasle zen fraide hura beste ume bati hasi zen zirri egiten. Baina hark ez zuen jasan. Bere etxean 
kontatu zuen eta gurasoak ikastetxera joan ziren protesta egitera. “Etxe oneko familia” zen, hirian itzala zuena. 
Irakasle hura beste ikastetxe batetik etorria zen, hain zuzen ere, zaletasun berberengatik eta okerragoengatik handik 
bidalia. Pedroren ikastetxean kendu egin zuten irakaskuntzatik eta denbora gutxira beste leku batera eroan zuten, ez 
dakigu nora. 

Jorge Ibor 
2020ko ekaina 
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Beloved: ez da kontatzeko istorio bat  

12 abuztua, 2020, Iñaki Caminos 
 

Irakurtzeko erraza ez den arren, Beloved (euskaratuta dago: Maitea) XX. mendean 

idatzitako literatura-lanik bikainenetako bat da. Urratzailea, indartsua, hipnotikoa, 
kartsua.  Irakurtzeko zailtasuna haren formatik eta funtsetik dator. Kontatzen duen 
istorioaren edo istorio-bilbaduraren konplexutasunaz gain, benetan gaitz edo zaila 
egiten duena idatzita dagoen modua da: etengabeko flashbacken segida da, beti 
iraganera bueltatuz gertakizun berberei buruzko ikuspuntu ezberdinetatik. 
Itzulinguruka egindako kontakizun bat, gainditu ezin duen iragan ikaragarri bat behin 
eta berriz gogora ekartzen duena. 

Sethe-ren istorioa kontatzen du: amerikar gerra zibilaren garaiko emakume esklabo 
beltz bat da Sethe, bere plantaziotik hanka egiten duena esklabotzatik ihes egin eta 
28 eguneko askatasunaz gozatzeko. Aurkitzen dutenean, ugazabak harrapatzen 
saiatzen dira, baina Sethek ezin du esklabotzara itzultzeko ideia jasan, eta bere 
alabetako bat, bi urte baino ez dituena, hiltzen du. Hain ekintza basatia, hain 
beldurgarria, hain dramatikoa, hainbat ikuspuntutatik kontatzen da, eta hori da 
eleberriaren erdigunea, gero sekula saihestu ezin den iragana bihurtzen dena. Izan 
ere, Beloved-en mamua, eraildako alaba, 18 urte geroago berragertzen da benetako 

pertsonaia bihurtuta, abstrakziotik urrun, gero eta eragin handiago eta boteretsuagoa duena etxe sorginduko 
biztanleen gainean, han bizi direlarik Sethe bera eta haren beste alaba, Denver, bakardadera eta komunitatearen 
gizarte-gaitzespenera kondenatuta. Beloved-en paper bikoitzak, erreal-fantasmalak, errealismo magikoaren 
eremuan sartzera behartzen du egilea, iragan krudel eta etorkizun etsigarri baten itzalak gauzatuz. 

Ez du Toni Morrisonek XIX. mendeko amerikar kontinentean esklabotzaren deskribapenarekin atsegin hartzen. Eta, 
hala ere, bete-betean asmatzen du. Hartaz egiten duen erretratuak marra zuzenak ditu, idorrak, garbiak, hormako 
iltzeak lakoak. Trazu horiek esklabo beltzek pairatutako laidoak, umilazioa eta ikusezintasuna erakusten dituzte, 
edertasun mingarriz kontatutako errealitate gordina deskribatzen dute. Bihotza kolpekatzen dizuten iltzeak dira, 
ukabila lez uzkurtuta uzten dizutenak, egitateen basakeriaren eta hizkera liriko liluragarriaren arteko kontraste 
paregabea baitira. Liburua eskaintzen zaien ’60 milioi pertsona eta gehiago’ modu ankerrean, ikusezinean, pertsona 
gisa ukatuta, fisikoki eta mentalki suntsituta eta animalia gisa tratatuta bizi ostean hil ziren. Gaizkiaren hutsalkeriaren 
beste adierazpen bat. Hori da, tragedia greziar batean lez, alaba baten erailketa basatia maitasun goreneko ekintza 
gisa justifikatzen duen atzealdea, denboraren joanak gainditu gabeko erru-sentimendu bihurtzen duena. Ez zen 

krimen bat izan, maitasun-ekintza bat izan zen, maitasun ‘trinkoegia’. 

Esklabotzaren erretratuak lehen planoan jartzen ditu arraza eta sexuen arteko erlazioak, eta ama-sentimendu 
konplexua eta ama eta alaben arteko harremanak garatzeko atzealde gisa balio du; harreman horiek istorioan zehar 
eboluzionatuz doaz, harik eta hiru emakume protagonisten nortasunak gurutzatu eta bakar batean bateratzen diren 
sinbiosi-une bat iritsi arte. “Hura nirea da” dio Sethek; “hura nirea da” dio Belovedek; “hura nirea da” dio Denverrek. 
Hiru ikuspuntutatik partekatutako sentimendu bera, agian pertsona bakar baten ahots desberdinak, erreferentzia 
bibliko bat beharbada. Baina tragediak, ezin ulertuzko heriotzak ─eleberri honetako pertsonaia guztiak, ukaezinezko 
magnetismo kutsu poetiko batean bildurik, arrastatzen dituenak─ markatutako sentimendua. Amaierara arte, non 
erredentzio kolektiboak katarsi gisa jokatzen duen eta gauzak bere lekura itzultzen dituen. 

 Idazleak errepikatu egiten du eleberriaren amaieran: ‘Ez da kontatzeko istorio bat’. 

Ezta ahaztekoa ere. 

Beloved-ek (Maitea) 1988ko Pulitzer saria irabazi zuen. Idazleak, Toni Morrisonek, Literaturako 
Nobel Saria irabazi zuen 1993an. XX. mendearen amaierako amerikar literaturako fikziozko lanik 
hoberentzat hartu izan da. Bere literatura-kalitatea zalantza guztien gainetik dago, nahiz eta 
irakurri dudan itzulpena ez zaidan onegia iruditu. 

Iñaki Caminos 
04.06.20 
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Kutxabank albisteak 
12 abendua, 2020 

Kreditu-zorroaren arrisku-profil txikiari esker, Covid-19ren krisiari aurre egiteko posizio onenean dago Taldea 

Finantza-erakundeen artean Kutxabank da kaudimen onena 
duena 2020aren amaieran 

• Europako Banku Agintaritzaren gardentasun-txostenak 'CTE1 fully loaded' ratiorik onena eman 

dio berriro ere, % 16,6, Espainiako bankuen arteko onena eta Europako batez bestekotik gora 

dagoen bakarra 

• Berankortasun-ratio txikiena, oinarrizko kaudimen-maila handiena eta palanka-efektuaren ratio 

onena dituen Bankua da 

2020ko abenduak 11. Kutxabank SAk kontuan hartu ditu Europako Banku Agintaritzak (EBA) eta Europako Banku 
Zentralak (EBZ) gaur egindako iragarkiak, 2020ko EB mailako gardentasun-ariketaren informazioari eta EBAko 
Ikuskatzaileen Batzordearen erabakia betetzeari buruzkoak. 

2020ko EB mailako gardentasun-ariketaren aurrekariak        

EB mailako 2020ko gardentasun-ariketari buruzko paketea onartu zuen EBAren Ikuskatzaileen Batzordeak. 2016tik 
urtero egiten da eta Arriskuen Ebaluazio Txostenarekin batera argitaratzen da (RAR, ingelesezko sigletan). Urteko 
gardentasun-ariketa COREP/FINREP datuetan baino ez da oinarrituko, merkatuko parte-hartzaileentzako informazio-
maila nahikoa eta egokia ziurtatzeko helburuz. 

EBAk modu zentralizatuan bete ditu txantiloiak, eta kreditu-erakundeei eta gainbegiraleei bidali dizkie ondoren, 
egiazta ditzaten. Kreditu-erakundeek izan ditzaketen akatsak zuzentzeko eta datu zuzenak bidaltzeko aukera izan 
dute ikuskapen-txosteneko ohiko kanalen bidez, baita informazio espezifikoa sartzeko aukera ere, beharrezkoa den 
heinean, datu indibidualak argitze aldera. 

Liderra kaudimenean eta palanka-efektuan 

Europako Banku Agintaritzak gaur argitaratu duen txosten berriaren arabera, sistema osoan kaudimen-indizerik 
onenak dituen Bankua da Kutxabank; izan ere, % 17 eko Core Tier1 du 'phased in' bere bertsioan, 2020ko 
ekainaren amaieran.        

'CTE1 fully loaded' ratioaren kasuan (kapitalaren kalkulua, zenbaketa iragankorreko arauak kontuan hartu gabe), % 
16,6ra iritsi da, eta banku-sektorearen gainerakoarekiko zuen aldea handitzeko aukera eman dio horrek. Espainiako 
bankuen arteko onena da indize hori, eta Europako batez bestekotik gora jarraitzen duen bakarra. Datu horiek ez 
dituzte kontuan hartu ekitaldian sortutako emaitzak; hala, 2020ko irailaren itxieran emaitza horiek sartu ondoren, 
CTE1 phased in ratioa % 17,52ra igoko litzateke, eta CET1 fully loaded ratioa % 17,11ra. 

Europako Banku Agintaritzaren txostenak palanka-efektuaren ratioan ere lidergo-posizio argia erakutsi du, arriskuen 
haztapena kontuan hartzen ez duena. Kutxabank Taldea da berriz ere egoerarik onena duen entitatea, % 8 ko ratioa 
baitu 2020ko ekainean. Indize hori % 9,14koa zen irailaren amaieran, eta, beraz, Espainiako finantza-sektore 
osoarekiko aldea handitzen jarraitzen zuen. 

Gainerako adierazleetan ere aurrerapen esanguratsuak erakutsi ditu gardentasun-txostenak. Berankortasun-
ratioa % 2,1era murriztu da, sektoreko indize baxuena, eta, beraz, sendotu egin du aktiboen kalitatean duen 
lidergoa. Bere negozio-ereduaren sendotasuna hainbat arloren hobekuntzan ere islatzen da: errentagarritasuna, 
merkatu-arriskua, kreditu-arriskuak eta arrisku subiranoa, zalantzazko saldoak eta birfinantzatutako arriskuak. 

Gardentasun-ariketak berritasuna erakutsi du: Covid-19ak gehien kaltetu dituen produkzio-sektoreen eraginpean 
dagoela finantza-sistema. Argazki horren arabera, Kutxabank da krisiari aurre egiteko eta susperraldian bezeroei 
laguntzeko erakunde prestatuenetako bat. Taldeak, termino erlatiboetan, zerbitzuen sektorearekiko lotura txikiagoa 
erakutsi du, eta sistemako lotura handiena etxebizitzak erosteko hipoteka-kredituekiko eta lotura handiagoa industria-
sektoreekiko. 

Ariketa honetako berrikuntza izan da moratoriari lotutako zorroa erakustea, eta horretan, berriz ere, Kutxabank 
Taldearen kreditu-zorroaren kalitatea ikusi da; izan ere, Espainiako finantza-sektorearen moratoria-mailarik txikiena 
du.  



 ELKARTEAREN ALDIZKARIA 2020-12 

 

BBK-KO JUBILATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA           O r r i a l d e a  22 | 23 

 

 

Gure webgunean argitaraturiko beste artikulu batzuk 

 

Gure webgunean argitaraturiko eta bertan irakur ditzakezuen beste artikulu batzuen aurkibidea duzue hemen 

laburtuta. 

 
 
«Personajes del callejero de Getxo». – JOSÉ LUIS UGARTE HERNANDEZ  (gaztelaniaz bakarrik) 
 
 
«Personajes del callejero de Getxo». – ENRIQUE ARESTI Y TORRE (gaztelaniaz bakarrik) 
 
 
«Personajes del callejero de Getxo». – MARQUES DE ARRILUCE  (gaztelaniaz bakarrik) 
 
 
COVID-19AGATIK BIDAIAK EZEREZTEA ETA ASEGURUAK  (13 uztaila, 2020) 
 
 
Koronabirusa, beste birus batzuk eta gure politikariak (15 uztaila, 2020) 
 
 
Historiaren manipulazioa (25 ekaina, 2020) 
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Eskaintzak 

Gure taldearentzako eskaintza esklusiboak dira. Gure webgunean dituzue horien xehetasunak eta lortzeko era. 

Sustapen-kodeak posta elektronikoz bidali ziren. Aurkitzen ez badituzue, eguen edo ostegun goizetan Elkartera 

deitu dezakezue edo mezu bat bidali hona:  asojubibbk@gmail.com 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

B The Travel Brand-ekin 

dugun akordioa berriztatzea  
Fincas Valpiedra-ren ardo eskaintza 

 

Butamarta olioa (2020)  laranjen eta mandarinen 

eskaintza 
sustapena BERZOSA 

HOSTELERÍA 

Crusoe Treasure eta Locos de la Bahia ardoen eskaintza Haizea promozioak 

Etxedom. Etxez etxeko laguntza 

https://asojubibbk.es/acuerdo-b-the-travel-brand/
https://asojubibbk.es/nueva-oferta-de-vinos-de-fincas-valpiedra/
https://asojubibbk.es/oferta-aceites-butamarta/

