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dugun hobekien. 

 

AISIA 

  Elkarte-kideentzat eskaintzak 

ERRENTAGARRITASUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asojubibbk.es/


 ELKARTEAREN ALDIZKARIA 2021-06 

 

 BBK-KO JUBILATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA    O r r i a l d e a  2 | 28 

 

  

EDITORIALA       EDITORIAL
 

Sei urte baino gehiago dira gure Elkarteko 

Zuzendaritza Batzordean sartu ginela lankide-talde 

bat; gure lan-bizitza luzean egindako harreman 

pertsonalei eusteko topagunea mantendu gura 

genuen.  

Hasierako helburu hori erruz lortu da urte hauetan 

jaso dugun babesarekin, ez bakarrik gaur egun dugun 

afiliazio-kopuru handiagatik, baita gure HAZIA EPSVko 

gobernu-organoetako ordezkariak izendatzeko 

hauteskunde-prozesuetan eman diguzuen 

konfiantzagatik ere. 

Joan den apirileko emaitzek hala berretsi dute, 

nabarmena izan baitzen zuen aldetik gure hautagaitza 

independenteari emandako babesa: bertan, 956 boto 

jaso genituen, aurkeztu ziren bost sindikatu-taldeek 

oro har 1.108 lortu zituztelarik. 

Ibilbide honetan nire lankideek erakutsi didaten 

prestutasuna, egindako lana eta, batez ere, inplikazioa 

eskertu gura ditut; izan ere, horiek barik ez genukeen 

lortuko Elkarte honek, zalantza gabe, merezi duen 

protagonismoa. 

Ez goaz kanpora, ez; barruan, baina alde batera 

geratuko gara, eta Zuzendaritza Batzorde berriarekin 

elkarlanean jarraituko dugu lagundu dezakegun 

guztian.  

Eskerrik asko zuei guztioi, hasiera-hasieratik elkar 

ulertzeagatik eta jaso dugun adiskidetasunagatik. 

Zalantza barik, Kudeaketa Talde berriarekin ere 

horrela jarraituko duzuelakoan gaude; lantaldea 

mailaz maila berritu dugu, eta aspalditik modu 

aktiboan beharrean zebiltzan lankide berriak sartu 

dira. 

 

 

Mila esker, adiskideok. 

 

 

Hace ya más de seis años que un grupo de compañeros 

y compañeras entramos en la Junta Directiva de nuestra 

Asociación, pretendíamos mantener el punto de 

encuentro que nos permitiera mantener las relaciones 

personales que durante nuestra larga vida laboral 

habíamos consolidado.  

Ese objetivo inicial ha sido ampliamente conseguido por 

el respaldo que durante estos años hemos ido 

recibiendo, no solo por el alto número de afiliaciones 

que hoy tenemos sino por la confianza que nos habéis 

otorgado en los procesos electorales para nominar a 

nuestros Representantes en los Órganos de Gobierno de 

nuestra EPSV - HAZIA. 

Los resultados del pasado mes de Abril así lo han 

confirmado destacando el respaldo, por vosotros y 

vosotras otorgado a nuestra independiente 

Candidatura, donde obtuvimos 956 votos, frente a los 

1.108 obtenidos globalmente por las Cinco 

Agrupaciones Sindicales que se presentaron. 

Quiero agradecer la disposición, el trabajo y ante todo la 

implicación que mis compañeros y compañeras me han 

demostrado en este periplo y sin los cuales no 

hubiéramos conseguido el protagonismo que esta 

Asociación sin duda se merece. 

No nos vamos, nos hacemos a un lado y seguiremos 

colaborando con la la nueva Junta Directiva en lo que 

podamos ayudar.  

Gracias a todos vosotros y vosotras por la comprensión 

y amistad que desde el primer momento hemos recibido 

y que sin duda seguiréis transmitiendo al nuevo Equipo 

Gestor donde hemos procedido a una escalonada 

renovación incorporando a nuevos compañeros y 

compañeras que ya venían desde hace tiempo 

colaborando activamente. 

 

Muchas gracias, amigos y amigas. 

 



 ELKARTEAREN ALDIZKARIA 2021-06 

 

 BBK-KO JUBILATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA    O r r i a l d e a  3 | 28 

 

HAZIA HAUTESKUNDEAK: GARAIPEN HANDIA  

Maiatzak 2,  
 

Berriro irabazi ditugu Hazia hauteskundeak, ezin argiago eta garbiago, gainera. Garaipen horrek berekin dakar 

betebehar bat elkartearentzat eta gure ordezkarientzat: gure hauteskunde-programa betetzea eta Hazia gero 

eta indartsuagoa eta beti ondo kudeaturiko BGAE bat izan dadin lortzea. 

Espero dugu, oraingoan bai, gainerako ordezkariekin batera lan egin ahal izatea, eta gure proposamenak merezi 
duten legez entzun eta aztertzea. 

Guk badakigu zer den BGAE on bat. Horregatik, gure BGAE hobetzeko egunero borrokatzean partaide guztien 
alde borrokatzen gara: aktiboen alde, pasiboen alde, onuradunen alde…  kolektibo osoaren alde. 

Zuei ere, erretiratuei, konfiantza apur bat eskatzen dizuegu, eta funts edo fondoak beste BGAE batera eroateaz 
berba egiten dizueten sirena-kantu horiei amore eman baino lehen, ondo pentsatzeko edo, are gehiago, gurekin 
komentatzeko eskatzen dizuegu. Hazia oso plan ona da, eta izaten jarrai dezan edo hobetu dadin borroka 
egingo dugu. 

Eskerrik asko botoa guri eman zenigutenoi, baita bozkatzerik izan ez edo gura izan ez zenutenoi, edo beste 
hautagai-zerrenda batzuei ematea hobetsi zenutenoi ere. 
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HAZIA EPSVren Estatutuen 15. artikulua aldatzea  

Martxoak 23,  
 

15. artikuluak prestazio bat jasotzeko eskubidearen preskripzioa bost urtera ezartzen du. 

Azken lau urteetan HAZIAko gobernu-organoetan izan ditugun ordezkariek estatutuetako artikuluren bat 
aldatzeko behin eta berriz egin duten ahalegina fruitua emateko zorian dago. 

Gobernu Batzordeko gure ordezkariek (Manolo Jaramillo, Iñaki Palomar eta Jorge Ibor) lortu zuten nahikoa 
batzordekide konbentzitzea 15. eta 16. artikuluak aldatzeko gure proposamena martxoaren 18ko deialdiko gai-
zerrendan sartzeko.  

Gobernu Batzordea bildu ostean, jakinarazten dizuegu 15. artikulua aldatzea onartu dela, “prestazio bat 
jasotzeko eskubidearen preskripzioa bost urtera” ezabatuz, eta 16. artikuluaren aldaketari buruzko erabakia 
atzeratzea erabaki dela. 

Eskerrak eman gura dizkiegu publikoki Gobernu Batzordeko kide guztiei, aho batez babestu baitute 15. artikulua 
aldatzea; izan ere, eskaera hori oso orokorra zen HAZIAko bazkideen artean, eta ez da ulertzen zelan iraun 
ahal izan duen indarrean horrenbeste denboran, ziurgabetasuna eragin baitigu batere behar barik, kasu 
askotan, gura bako erabilerak egitera behartuz. Espero dugu Elkartearen proposamen baten inguruko entzute, 
lankidetza eta ulertze maila hau datozen hauteskundeen ostean HAZIAko gobernu-organo berrituetako kide 
guztien arteko lankidetza esturako bide baten hasiera izatea, bazkide partaide guztion onerako izango baita. 

Oraindik azken izapide bat falta da 15. artikuluaren aldaketa eraginkorra izateko, hau da, akordioa datorren 

apirilean egingo den HAZIAko Batzar Nagusian berrestea. Ez luke arazorik egon behar berrespen horretarako. 

Zenbait onuradunentzat eskubide kontsolidatuak kapital gisa erabiltzeko modu bakarra ezartzen duen 16. 
artikuluari dagokionez, onuradunen artean bereizkeriarik ez egitea lortu gura genuen aldaketarekin, eta guztiek 
izatea aukera kapital, errenta edo era mistoan erabiltzeko, bazkide osoek eta gainerako onuradunek egin 
dezaketen modu berean. 

Eskerrik asko 15. artikuluaren aldaketa lortzeko laguntza eman diguten bazkide guztiei. Azkenean lortu dugu 

justifikazio bako anomalia bat ezabatzea.  

P.D.: Eskertuko dizugu mezu hau Kutxabankeko zure ezagunekin partekatzea eta, hala badagokio, baita 
erakundeko zure kudeatzailearekin ere. 
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bizitza bateko oroitzapenak  

17 maiatza  

“Inversión Social Docente Ahorro Benéfico Español”, a priori asko 
esaten ez diguten berba horiek oso esanguratsu edo adierazgarriak 
bihurtzen dira ISDABE esaten badugu. 

Espainia osoko eta hainbat belaunalditako familien topagune bat 
izan da ISDABE; kasu askotan, gurasoak beren seme-alabekin 
etortzen hasi ziren, eta, gero, horiek beren seme-alabekin, … eta 
urtero txanda bera eskatzen zuten, gurasoen eta seme-alaben 
lagunekin bat egiteko. 

Nire kasuan, ISDABEk bi alderdi ditu: bata pertsonala eta bestea lan 
edo beharrari dagokiona: 

Arlo pertsonalean, nire haurtzaroko eta gaztaroko unerik onenak 
oparitu dizkit, hainbat lekutako jende asko ezagutu eta haiekin 
bizitzeko aukera eman dit, egiten ziren jarduerekin loturiko guztiaz 
gozatzeko aukera eman dit, baina, batez ere, eta are 
garrantzitsuagoa, nire lagunik onenak ezagutzeko aukera, eta 30 urte 
baino gehiago igaro ostean adiskidetasun horri eutsi egiten diogu; 
deitoratzen dudan gauza bakarra hurbilago ez izatea da. 

Lagun horiei esker, Espainia osoan zehar ibiltzeko aukera izan nuen; 
bisitatu nituen erkidegoen artean Euskal Herria, Galizia, Madril, Gaztela eta Leon, eta abar daude; beti harrera 
ezin hobea egin zidaten beren familietan; bidaia horiek elkarrekikoak izan ziren bi aldeetatik. 

Lagunek esaten zidaten zorte handia nuela, 15 egunero lagunarte edo kuadrilla berria izaten nuelako. Eta 
arrazoi zuten. 

Lan-ikuspegitik, ikasten ari nintzela, udatan hasi nintzen beharrean; urte batzuk geroago, jada modu 
egonkorrean, hainbat sailetan lan egin nuen, baina gehien gozatu nuen etapa azken urteetakoa izan zen, 
Erreserbetako sailean egindakoa. Horri esker, sakon ezagutu nuen Kutxei buruzko guztia eta Kutxetako 
arduradunak Isdaberi zegokionean, bezeroekin etengabeko harremanean betiere. 

BBK izan zen Isdaberi bezero gehien ekarri zizkion Kutxetako bat: jarduneko enplegatuak, enplegatu 
erretiratuak, bezeroak edo taldeak, eta batez ere Aste Santuko eta udako txandetan, bere beharginentzako diru-
laguntzen funtzionamendu onari esker, besteak beste. 

Adibide gisa, 2007. urtean BBKtik etorritakoen egonaldiak, bezeroen segmentu guztietan, urteko guztien ia % 
15 izan ziren. 

Alde horretatik, Giza Baliabideetako Mercedes Álvarez gogoratu gura nuke, besteak beste, BBK-ko jarduneko 
eta erretiratutako enplegatuen eskaerak kudeatzeaz arduratzen zen eta; urte luzez eta 2008ko amaierara arte 
berarekin lankidetza estuan aritzeko atsegina izan nuen. 

Guneko instalazioen gabeziak gorabehera, beste edozeren gainetik baloratzen zuten gauza batean bat etortzen 
ziren bezero gehienak: ETXEAN lez sentitzen zirela berton, ISDABEko langileen aldetik tratu arretatsu eta 
hurbila jasotzen baitzuten, oso eroso sentiarazten zituena; ingurune zabalak ere eragiten zuen horretan: ia 
30.000 m2 berdegune zabalekin, helduek, gazteek eta umeek beren lekua zuten han. 

Esate baterako, bezero askok gela edo apartamentu berbera eskatzen zuten urtez urte, zelanbait eurena zela 
sentitzen zutelako. Eskaeren adibide askoz gehiagorekin jarrai genezake, hala nola jangelako mahaiaren 
kokapena eta zerbitzaria (José Luisen ardurapean), talde batzuek eraikin jakin bat esleitzeko ere egiten zuten 
eskaera, etab. 
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Bezeroen etorrera errazten zuen beste faktore bat ordaintzeko erraztasuna eta prezioak ziren, ez baitzen 
gordailurik egin behar erreserba egitean; garai batean, 4 epetan ere ordain zitekeen interesik barik eta oporrak 

igaro ostean. Ondorioz, familia ugarien kasuan, egonaldi luzeak egin ahal izaten zituzten horrela. 

Hor zetzan arrakasta eta bezeroek urtez urte errepikatzearen arrazoia; establezimendu gutxik izango zuten 
bezeroen aldetik ISDABEk izaten zuen fideltasuna, eta hori berresteko aski da kontuan izatea zein azkar egiten 

ziren eskaerak hurrengo urterako epea irekitzen zenean. 

Gogoan izan gura nituzke oporrak ISDABEren esku utzi zituzten pertsona guztiak; Gune hura mantentzeko 
konpromisoa hartu zuten Kutxa guztiak; atseden-egun batzuk igarotzeko lekurik egokiena zela erabaki zuten 
elkarte, kolektibo eta taldeak, eta bereziki dut oroimenean Telefonicako Nagusien Taldea, eta Luis Sánchez 
Morillas, urteko bilerak ISDABEn izateko egiten zuen ahaleginagatik; baita Portugalgo Aurrezki Kutxen 
Enplegatu Erretiratuen Elkartea (ANAC) ere eta bertako arduradunak: Artur Vieira Filipe, Antonio Serra, Jose 
Maria Fernandes, Antonia, etab. 

Nire ustez, enplegatuak izan dira ISDABEk izan duen aktiborik onena, eta aukera honetaz baliatuz eskerrak 
eman gura dizkiet lankide ohiei, beti eskaini baitzuten beren onena. 

Atal honetan, aipamen berezia Luis Mesa jaunarentzat, ISDABEko zuzendari izan baitzen 39 urtez (1968tik 
2007ra), gaur egun, etenbako aldaketa garaiotan, pentsaezina den zerbait.  

Eskerrik asko bere profesionaltasunagatik, sen onagatik, ISDABEri emandako dedikazio iraunkorragatik, bere 
giza kalitate eta lan onagatik, bai Kutxetako kontseilukide, buruzagi eta arduradunekin, bai ISDABEko bezero 
eta enplegatuekin. 

ISDABEn, bai nire belaunaldiko jendeak, bai aurrekoek eta bai ondorengoek bizipen asko izan ditugu, lagun 
asko egin dira, hondartzan moraga festak egin dira sukaldean eskatzen zen perol ospetsuarekin, amodio 
iheskorrak … eta bestelakoak, beste zerbait bihurtu zirenak, ezagutu dira; hamaika pasadizorekin barre egin 
dugu, mozorrotu egin gara, gauez igerilekuan bainatu gara, Tourra ikusi dugu telebista-gelan, logeletan 
telebistarik ez zegoenean, Mister/Miss Isdabe lehiaketara aurkeztu gara, kafetegiko terrazan sangria eta 
sardinak eta kopak hartu ditugu, bezeroak itzartu ditugu igerilekuan edo Arundan gauez egindako 
elkarretaratzeetan, negar egin dugu azken agurreko uneetan (egun hori ia tragedia bihurtzen zen), baina 
kontaktua mantendu dugu elkarri gutunak idatziz eta egun jakin batzuetan telefono finkotik berba egitea hitzartuz 
(orduan ez baikenuen ia mugikorrik), eta abar, eta abar. 

Geroago, beste etapa batean, gauez San Pedrora, Puerto Banusera edo Marbellara ateratzen ginen, autobusez 
joan eta ez dakit zelan itzultzen ginen, igerilekuan kuluxka egiten genuen palmondoen gerizpean, hondartzako 
tabernan aperitiboa hartzen genuen, … eta horrela hamaika gauzarekin jarraitu ahal izango nuke, baina batez 
ere oso ZORIONTSUAK izan gara, eta sentimendu hori han egoteko zori ona izan dugunok bakarrik uler 

dezakegu. 

Pribilegiatu hutsa izan naiz bizipen hauetaz guztiez gozatu ahal izan dudalako, eta, horregatik, beti-beti esker 
ona izango diot ISDABEri. 

Duela gutxi Facebooken kontu bat sortu dut,  https://www.facebook.com/isdabe.antoniomesa, oporrak ISDABEn 
igaro zituztenei lagun zaharrak topatzeko, pasadizoak kontatzeko eta irudiak argitaratzeko lagungarri gerta 
dakien. 

Amaitzeko, eskerrak eman gura dizkiot Jorge Ibor BBK-ko Erretiratuen Elkarteko kideari, artikulu hau idatzi eta 
Elkarte horren webgunean argitaratzeko aukera eman didalako. Espero dut nire ekarpentxoa baliagarria izatea 
ISDABEren ingurukoak ezagutarazteko. 

  

Mila esker! 

   Antonio Mesa 

 

  

https://www.facebook.com/isdabe.antoniomesa
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berba egin dezagun bilduma-zaletasunaz  

22 maiatza, J.M. Lersundi  
 

Duela gutxi, Elkarteko zuzendaritza-batzordeko kide 

batek gai honi buruz lerro batzuk idaztera animatu ninduen, 
Elkartearen aldizkarian argitaratzeko, irakurtzen dutenak 
entretenitzeko asmoz, eta hori egitea erabaki dut, katedra 
sortu gura barik; izan ere, elkartekide gehiago egongo dira, 
nirea baino askoz irizpide hobearekin, arlo honetan 
dakitena azaltzeko. 

Bildumagileentzat zaletasun hau lehen bidaia egin 
zutenean hasi ahal izan zen, oroigarri bat izateko objektu 
bat (intsignia, hontza, titarea, …) erosi genuenean, gero 
behin eta berriz errepikatu genuen zerbait hurrengo geure 
bidaietako bakoitzean, edo senideren batek bere bidaia 
egin ostean objektu horietakoren bat ekarri zigulako 
oroigarri lez, eta hainbeste metatzeak ekarri zuen bilduma 
baten hasiera. 

Edo baita ere hasi ahal izan zen, finantza-erakunde batean behar egitean, billeteak eta txanponak batzen hasi 
ginelako. Gogoan dut eman zidaten sustoa bulegoan ikerketa bat egin zidatenean, atzerriko dibisa-trukea 
aprobetxatzen nuelako herrialde askotako billete-bilduma handitzeko; hori bai, erakundeari inolako kalterik egin 
barik, eta neuretzat inolako irabazi asmo barik. 

Nire kasuan, nire zaletasuna Zahor txokolate-tableta haiek erosten genituenean hasi zela uste dut; kromo 
batzuk zeuzkaten barruan, eta haiekin album bat osatzen zen, gero futboleko baloi batekin trukatzeko aukera 
ematen zizuna. Baloiak, bere kalitateagatik, ez zuen asko irauten, eta ondorioz denboran zehar hainbat album 

osatu behar izan genituen. 

Zaletasun hark ligako futbol-taldeen kromo-bildumekin jarraitu zuen; haiek urtez urte ahalegin handi samarra 
eskatzen zuten, jasotzen genuen aste-sari edo ‘pagatik’ ateratzen baitziren, eta gero zuk errentagarri bihurtu 

behar zenituen beste lagun batzuekin trukatzeko zure trebetasunen bidez. 

Bada, arrazoi batzuengatik edo besteengatik, Elkartea osatzen dugunetako asko eta asko bildumagileak garela 
uste dut. Eta zergatik uste dut hori? Bildumazaletasunak zoriona ematen duelako.  Eta hori ez dut nik bakarrik 
esaten, Arturo Pérez Revertek ere bai XLSemanalen argitaratu zuen eta elkartekide guztiokin partekatu gura 
dudan artikulu batean: https://www.zendalibros.com/coleccionar-felicidad/ 

Horregatik, nik ere zorionekoak garela uste dut. Eta zorionekoa naizela uste dudanez, Interneten topatu nuen 

bildumazaletasunaren dekalogo bat partekatu gura dut zuekin, oso interesgarria dela uste dut eta. 

Bildumagile ONAREN Dekalogoa 

1- EGITEN ARI DEN BILDUMA MAITATZEA: 
Bildumagile baten oinarrizko printzipioa da. Balio ekonomikoa ez bilatzea. Bildumagile batek gustatzen zaiona 

erosten badu, prezioarekin engainatu ahal izango dute, baina edertasunari eta gustuari dagokienean 
ezinezkoa izango da bera engainatzea. 

2- ESPEZIALIZATZEA: 
Ezin daiteke gauza guztien bilduma egin. Askotan konpultsiboki erosten duten pertsona dirudunak ikusten 

ditugu enkanteetan, zer erosten ari diren ez dakitenak. Zerbaitetan espezializatzea  beharrezkoa da bilduma 
garrantzitsu bat lortzeko eta gai hortan aditua izateko. 

3- GAIEZ JAKITEA: 
Hasieratik, akatsak eta iruzurrak saihesteko, gaiaren gainean zerbait jakitea komeni da. Denborak aurrera 
egin ahala eta bilduma handitzen doan heinean, bildumagilea materiari buruzko benetako aditua bihurtzen 

joango da. 

https://www.zendalibros.com/coleccionar-felicidad/
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4- ESPAZIO EGOKIA IZATEA: 
Dugun espazioa txikia bada, ezin izango dugu tamaina handiko objetuen bilduma egin. Espazio egoki bat 

izatea ezinbestekoa da gure bilduma aukeratu eta antolatzeko. 

5- BALIABIDE EKONOMIKOAK IZATEA: 
Dugun eta izan nahi dugun bilduma kontutan izanik, berau gauzatzeko beharrezko errekurtsoak izatea, behin 
bildumaren zurrunbiloan murgilduta gaudenean eta eskuratu nahi ditugun piezak aurkitu ditugunean, hauek 

gureak bihur daitezen errekurtsoak izan ditzagun. 

6- IKASTEA ETA DOKUMENTATZEA: 
Gaiaren gainean ahalik eta gehien jakitea, beste kide batzuei galdetuz eta liburuetan kontsultatuz, nahiz eta 

azken hauek, gaur egun oraindik, oso urriak diren. 

7- GAIAREN INGURUAN AZTERTZEA: 
Ezinbestekoa da azoketara eta urtean zehar egiten diren erakusketetara joatea, dendak eta galeriak 

bisitatzea. Bildumagileak sarritan joan behar du leku hauetara, nahi dituen piezekiko interesa erakutsi behar 
du, galderak egin, arreta jarri eta enkanteetan parte hartu piezek lortzen dituzten prezioak ezagutzeko. 

8- BILDUMAGILE-KLUBEN BATEN PARTE IZATEA: 
Bere sorrera sustatu behar da, interaktibotasun honetatik egunero ikasten da eta. 

9.- AUKERATZEA ETA SAILKATZEA: 
Ez dugu objekturik bildu behar, sailkatu egin behar ditugu eta aztertu, horrela, gure bilduman zein leku izango 

duten jakin ahal izateko. 

10- ERAKUSTEA ETA PARTEKATZEA: 
Bildumagile baten ohoretariko bat bere bilduma erakustea da, bila dezagun txoko bat gure etxean bisitari 

bakoitzak gure bildumaz goza dezan eta ez dezagun aukerarik galdu beste pertsona batzuek ere gure bilduma 
ezagutu dezaten. 

  

Beren burua bildumazaletzat dutenak animatzen ditut: bere zaletasunaz idatzi dezala bakoitzak, zelan sortu 
zen, bere bizitzarako zer suposatu duen, zelan daroan eta beste gai askori buruz; horrela, ezagutzera emateaz 
gain, agian, txiripaz, guk bere bilduma hobetzen eta handitzen lagundu ahal izango diogu eta. 

Jendeak batzen dituen beste gauza batzuen artean egon daitezke: Intsigniak, Orratz edo pinak, Giltzatakoak, 
Pospolo-kaxak; Orrialde-markatzaileak; Egutegiak; Titareak, Imanak, Koilaratxoak, Bolalumak; ONCEren 
kupoiak; Loteria-txartelak; Numismatika; Notafilia; Ardo-etiketak; Edontzi-azpikoak, Isolagailu elektrikoak, 

Telefono-txartelak, etab. 

Azkenik, artikulu hau idazteak ematen didan aukeraz baliatu gura dut esateko Elorrioko elkarte filateliko eta 
numismatiko bateko bazkidea naizela; beraz, seilu, txanpon eta billeteen bildumak egiten ditut, eta prest nago 

nire zaletasun bera duten guztiekin trukeak egiteko. Hona hemen harremanetarako nire datuak. 

Posta elek.: jmlersundi@bitaka.es  

Besarkada bat, eta osasuna guztiontzat. 

  

mailto:jmlersundi@bitaka.es
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Inbertsio alternatiboak Hazia-n 
12 otsaila, Jorge Ibor 

 

SARRERA 

Testu hau idaztea erabaki dut orain, lau urte beteko baitira 
Haziako Gobernu Batzordean sartu nintzenetik Manuel 
Jaramillo eta Iñaki Palomar-ekin batera, baita Miguel 
Lafuente eta Jose Luis Unibaso Inbertsio Batzordean eta 
Javier Villaverde Batzarrean sartu zirenetik ere, BBK-ko 
Erretiratuen Elkarteko ordezkari gisa. 

Denboraldi horretan, Inbertsio Batzordeko eta Gobernu 
Batzordeko gainerako kide gehienen aurkako jarrerak izan 
ditugu, bai Inbertsio Alternatiboen konpromiso berrien kasu 
batzuetan, bai Inbertsio Printzipioen Adierazpenen (DPI) 
aldaketa guztietan, aktibo horietan inbertsioaren ehunekoa 

handitzea zekartenetan. 

Nire ustez, komenigarria da gai honi buruz dudan iritzi 
pertsonala azaltzea, ez baitu zertan bat etorri gainerako elkartekideenarekin; hala ere, argi utzi behar dut zuen 

ordezkarien artean gure taldean jarduera-batasuna bermatuta dagoela beste guztiaren gainetik. 

Nire ustez, Inbertsio Alternatiboak zer diren denok dakigunez, neuk asmatutako adibide bat jarriko dut. 

ADIBIDEA 

Demagun Australiak, beharrezko azterketa guztiak egin eta beharrizan sozialak kontuan hartu 
ostean, ordainpeko autobide bat eraikitzen hastea erabakitzen duela, 50 urteko ustiapen-epea izango duena, 

eta herrialde zabal haren zirkunferentzia osoa hartuko duena. 

Beraz, proiektu zaila eta asmo handikoa da, epe luzera planteatua bere garapenean, eta oso epe luzera bere 
ustiapenean, sozialki eta ekonomikoki bideragarritzat jotzen dena, baina bankuek edo banku-elkarteek, 

sektoreko enpresek edo herrialde hartako gobernuak berak finantza aldetik beren gain hartu ezin dutena. 

Australiako agintariek beren helburua publiko egitea erabaki dute, eta hainbat Inbertsio Bankuk interesa agertu 
dute gaiaren inguruan, eta mundu osoko Inbertsio eta Pentsio Funtsen erakunde kudeatzaileen artean 

kokatzeko aukera aztertzen hasi dira, horiei parte hartzea eskaintzen dietelarik. 

Interesa izan dezaketenei aurkezpen bat egin diete: planaren definizioa, zer ondoriotara iritsi diren eta 
itzulkinaren  eta proposatutako inbertsioaren errentagarritasunaren segurtasun-aurreikuspenak, batez ere. 

Zalantza barik, hartzaileek ez dute baliabide nahikorik, ezta gaitasunik ere, azken produktuaren xehetasun 
guztietara iristeko. Ezinezkoa da. Horregatik, jasotako aurkezpena aztertu eta egoki baderitzote, azalpenak 
eskatzen dituzte. Ondorioetan eta beren DPIan oinarrituta, inbertitzea gomendagarria den ala ez erabakitzen 

dute beren gobernu-organoek berretsi ostean. 

Deduzitu daitekeenez, lehen urteetan gastuak baino ez dira izango (lizentziak, makineria erostea, langileak 
kontratatzea, egin beharreko azterlanak, …), eta bide-tarteak irekitzen diren neurrian soilik izango dira diru-
sarrerak, denbora beharko da finantza-orekara iristeko eta azkenaldian iritsiko da errentagarritasun-egoera ezin 
hobera. Eta hori aldi horretan kalte larria eragin dezakeen zerbait (adibidez, gerra bat, pandemia bat, …) 
gertatzen ez bada; gerta litekeen zerbait da, baina ez ziurra. 

NIRE JARRERA GAI HONETAN 

Inbertsio hau, hasiera batean, gustatzen zait. Eta, normalean, horretara bideratutako zenbatekoa ez denez 
Haziaren ondarearen % 0,25 – % 0,50 baino handiagoa izango, etorkizuneko aukera errentagarri bat dirudi. 



 ELKARTEAREN ALDIZKARIA 2021-06 

 

 BBK-KO JUBILATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA    O r r i a l d e a  10 | 28 

 

Bai, esan dezaket bere helburuagatik eta bere inguruabarrengatik, eta horien artean dago ospe aitortua duen 
gure Erakunde Kudeatzailearen irizpidea, onartzearen aldekoa naiz, eta, edozelan ere, uste dut ez nukeela 

aurka egin behar. 

Baina, bada baldintzatzaile garrantzitsu bat: nik erretiratuak ordezkatzen ditut, beren dirua erabiltzetik hurbilen 
daudenak, dagoeneko horretan ari ez badira. 

Kontuan izan behar dut: 

• Produktu honen J errentagarritasuna: lehenengo urteetan ohikoa da negatiboa izatea, eta ustiapena 

hasi ostean, orduan izango da positiboa. 

• Baina Haziak plan bat bakarrik du. Horrek esan gura du osorik edo zati batean erreskatatzen ari 

direnek edo hori laster egingo dutenek arriskua eta errentagarritasun negatiboa jasan beharko 

dituztela, eta jardunean jarraitzen dutenek eta orain erabili behar ez dutenek, berriz, ondorengo 

onurak jaso ahal izango dituztela. 

ONDORIOA 

Uste dut hau beste arrazoi bat dela inbertsio-aukera berriak sortzeko Inbertsio Alternatibo barik, eta 
bakoitzak erabaki dezala non egon gura duen. 

Hori gertatzen ez den bitartean, liskarra edo konfrontazioa egongo da erabil dezaketenen taldea 
(Haziaren ondarearen % 80 baino gehiago) ordezkatzen dugunon eta aktibo edo jardunean daudenak 
ordezkatzen dituztenen artean. 

DATU BATZUK 

• Inbertsio Alternatiboak gure ondarearen % 3,66 ziren 2020ko ekitaldiaren 

amaieran.Errentagarritasunari % 0,03ko ekarpena egin diote. 

• Gaur egun, 29 inbertsio alternatibo bizi daude konprometituta 2014tik aurrera. Horietatik: 

o 18, 2017ko itxiera baino lehenagokoak dira. 

▪ 16 errentagarritasun positiboarekin eta 2 errentagarritasun negatibo 

txikiarekin. 

o 11, 2019an edo 2020an konprometitu ziren (2018an batere ez) 

▪ 7 errentagarritasun negatiboekin. 

▪ 2 errentagarritasun positiboekin (oso txikiak oraindik) 

▪ 2 errentagarritasun informatu bakoak, oso berriak direlako. 

Jorge Ibor 
Bilbo, 2021eko urtarrila. 
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Kriptodiruaren gorakada  

28 urtarrila, Antonio  

 

Denok entzun dugu zerbait txanpon birtual edo kriptomonetei buruz. Baliteke zuetako askok dagoeneko zuen 
aktiboen artean horrelakoak izatea. Ez dira urte asko gure artean daudela, baina beraien bilakaera itzelezkoa izan 
da. 

Kriptomonetak gobernu eta banku zentraletatik at jaulkitzen dira eta, teorian behintzat, funtzio edo eginkizun hori 
parte hartu gura duen orori dagokio. 

“Kripto” aurrizkiak beren segurtasuna kriptografia asimetrikoan oinarritzen dutela esan gura du 

Hastapenak 

Satoshi Nakamotok (Bitcoina garatu zuen pertsonaren edo pertsona-taldearen fikziozko izena) 2008ko urriaren 31n 
eman zuen argitara lehen kriptodirua (bitcoina), eta 2009ko urtarrilean jarri zen martxan. 

Lehen transakzioak bitcoin bakoitzeko 0,00076 dolarreko prezioa finkatu zuen. Gaur egun 40.867,3 $ balio du, eta 
azken hilabeteetan izugarri igo da bere prezioa. 

2011n Litecoin agertu zen eta hurrengo urtean Ripple. 

Zenbat moneta birtual daude? 

2020ko irailean, Coinmarketcap webgunearen arabera, guztira 7.165 kriptomoneta zeuden munduko merkatuan. 

Kapitalizazioagatik garrantzitsuenak, eta ezagunenak ere bai, honako hauek dira: 

 

Iturria: coinmarketcap (13-1-21) 

Kriptomoneten prezioaren bilakaera 

Kriptomoneten prezioaren bilakaera desberdina da. Bitcoinek eta Ethereumek, esaterako, duela hilabete gutxitatik 
gainditu dituzte errekor edo markak. 
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. 

 

(Bitcoin-aren azken 6 hilabeteko bilakaera $-etan) 

 

(Ethereum-aren  azken 6 hilabeteko bilakaera $-etan) 

Baina dena ez da arrosa-bidea; abendu amaieran, Estatu Batuetako Burtsa eta Balore Batzordeak iragarri zuen 
Ripple (kriptomoneta garrantzitsuenetako bat) salatuko zuela lizentziarik gabeko baloreen ustezko salmentagatik. 
Horrek monetaren balio-beherakada handia eragin zuen, eta oraindik ez du berreskuratu. 

Zelan funtzionatzen du “blockchain” lez ezagutzen den bloke-kateak? 

Blockchain banaturiko datu-egitura bat da, non erregistroak (blokeak) lotu edo estekatuta dauden transakzioen 
segurtasuna eta pribatutasuna babesteko. Algoritmo kriptografikoen erabilerari esker, datu-base banatu eta segurua 
da. Transakzio bat egitean, erabiltzaile batzuk (nodoak) arduratzen dira transakzioa egiaztatzeaz eta blockchain 
teknikarekin eraikitako kontu-liburu erraldoian (ledger) erregistratzeaz. 

Moneta birtual bakoitzak bere blockchain propioa du. 

Blockchain teknologia dagoeneko erabiltzen da mota guztietako dokumentuen benetakotasuna erregistratu eta 
egiaztatzeko: adibidez, unibertsitate-tituluak eta ezkontza-aktak, historia klinikoak, kontratu adimendunak eta 
aplikazio deszentralizatuak 

Zelan sortzen dira diru birtual berriak? 
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Diru birtuala sortzea “meatzaritza” deitzen da. Partaideek (meatzariek) ematen diete segurtasuna transakzioei, eta, 
gehienetan, blockchain (bloke-katea) teknologia erabiltzen dute eta kriptomoneta berriak (ezerezetik sortuak) 
jasotzen dituzte beren ahaleginaren truke. 

Zer da diru-zorro edo wallet bat? 

Kriptodiru-zorroa “software” edo “hardware” bat da, non diru-zorroarekin bateragarriak diren kriptomonetak jaso, 
biltegiratu eta bidal ditzakeen titularrak. Banku-kontu bat bezala erabiltzen dira. 

Edo beste era batera esanda, diru-zorroa gako pribatuak gordetzeko gune (digital edo fisiko) bat baino ez da. 

Gaur egun 5 motako diru-zorroak daude: Desktop (PCrako), Mobile (mugikorretarako), Web (hodeian), papera (bai, 
paperean), Hardware (usb baten antzekoa) 

Diru-zorroak “Full wallet” eta “Lightweight wallet” ere izan daitezke. Lehenengoek blockchain osoa dute (Bitcoinek 
300 GB baino gehiago ditu); bigarrenek, berriz, gako pribatuak modu lokalean biltegiratzen dituzte, baina ez bloke-
katea (hala ere, segurtasun- eta anonimotasun-arazoak dituzte; beraz, kopuru txikiak jasotzeko edo igorlearengan 
konfiantza dagoenean soilik erabili behar dira). 

Diru birtualaren salerosketa 

Diru fisikoarekiko ezaugarri bereizgarriena da transakzio batean inork ez dakiela nork erosten eta nork saltzen duen; 
(banku-kontuaren baliokidea den) diru-zorro digital batetik diru-kopuru bat beste diru-zorro batera transferitu gura 
dela baino ez da ezagutzen. 

“A” pertsonak mezu bat bidaltzen die erabiltzaileei diru birtuala erosteko asmoa duela jakinarazteko. Mezu-hartzaileek 
egiaztatzen dute ea nahikoa saldo duen. Horrela bada, transakzio hori behin-behinean idatziko dute. Denbora igaro 
eta transakzio gehiago egin ahala, bloke bat osatzen da (moneta horren blockchain). Bloke-katearen gaitasunera 
iristean, baliozkotu egiten da. Eroslearen eta saltzailearen nortasunak ezagunak ez izan arren, publikoa da bidalketak 
jarraitu duen bidea. 

Konputazio-potentzia handia eta, beraz, energia-kontsumo handia eskatzen duten algoritmo matematiko konplexuen 
bidez, blokeak etengabe geratzen dira erregistratuta katean. Bloke horietako bakar bat ezingo litzateke aldatu 
berarekin lotuta dauden guztiak aldatu barik, benetan gertagaitza izango litzatekeen gauza, gainontzeko nodoek 
baliozkotu egin beharko lukete eta. Mekanismo horrek eragiketaren segurtasuna bermatzen du. 

“X bitcoin dauzkat” esatea bezain esaldi arrunta ez da teknikoki egia. Benetan, gako pribatuak baino ez dira edukitzen, 
bloke-katean x bitcoin esleituta dituzten helbideak kudeatzeko gai direnak. Hori da bitcoinen bitxikeriarik handienetako 
bat: bitcoinak ez dira existitzen berez, blockchain-eko erregistroak bakarrik, balantze bat elkartuta dutenak. Egia esan, 
bloke-katean erregistratzen eta baieztatzen direnak helbide desberdinen arteko kopuruen jabetza-aldaketak dira, 
balantzearen aldaketak. 

Kriptodiru baten oinarrizko ezaugarriak 

• Kriptografia: zifratze-teknikak erabiltzen dituzte kobrantza eta ordainketa seguruak egiteko. 

• Deszentralizatuak: ez da beharrezkoa erakunde edo banku batek kontrolatzea. 

• Ezin dira faltsutu edo bikoiztu: sistema kriptografikoak erabiltzaileak babesten ditu. 

• Ez dago bitartekaririk: harreman zuzena pertsonatik pertsonara. 

• Transakzioak itzulezinak dira: ordainketa egin ostean, ezin da ezereztu. 

• Beste dibisa batzuekin truka daitezke. 

• Erabilera-pribatutasuna: negozioak egitean, ez da beharrezkoa zure nortasuna adieraztea. 

Abantailak eta desabantailak, on-gaitzak 

• Bitartekariak beharrezkoak ez direnez, transakzio-kostuak txikiagoak dira 

• Seguruak dira: moneta bakoitza (edo horren frakzioa) bere jabearena bakarrik da 

• Gardentasuna: transakzio guztiak sarbide libreko erregistro global bati gehitzen zaizkio 

• Fitxategiak direnez, toki txiki batean gorde daitezke (adibidez, USB batean) 
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• Orain oso erraza da kriptodirua erostea eta saltzea, eta hori errazten duten enpresa asko daude 

(Coinbase, Kraken, Bittrex, …). Enpresa batzuek biltegiratze digitaleko zerbitzua dute moneta birtualak 

edukitzeko eta transakzioak egiteko. “Wallet” gisa ezagutzen da (adibidez: Jax, Parity, …) 

• Kutxazain batzuek bitcoinak eta beste moneta birtual batzuk erosteko aukera ematen dute. 

Aitzitik, 

• Horien prezioa aldakorra da (ZERO balio izatera irits daitezke, inbertsiogileen konfiantzan soilik 

oinarritzen baitira) 

• Kontuz ibili behar da gako pribatuak zaintzeko, horiek ematen digute-eta kriptodiruarekin jarduteko 

aukera. Galdu edo lapurtu egin daitezke gako horiek. 

• Mundu guztiak ez ditu onartzen moneta hauek  (nahiz eta gero eta gehiago onartzen diren, batez ere 

garrantzitsuenak) 

• Pribatutasuna ematen dutenez eta inongo gobernu edo bankuk arautzen ez dituenez, legez kanpoko 

transakzioetarako erabil daitezke 

• Diru birtual exotiko berriak eta iruzurra etengabe ari dira ugaritzen. 

• Beste arrisku batzuk ere badaude, hala nola (fitxategiak, gakoak) galtzea, lapurtzea, etab. 

Mota jakin bateko zenbat moneta birtual jaulki daitezke? 

Batzuek jaulkipen-muga dute eta beste batzuek ez. Adibidez: 

• 2021eko urtarrilaren 7an, BTC baten prezioa Estatu Batuetako 40.000 dolarrera iritsi zen lehen aldiz, 

eta guztizko 21 milioietatik dagoeneko 18.593.00 BTC inguru egin dituzte. Balio horretara iristen 

denean, ez da gehiago egongo. 

• Ethereum: muga bakoa (urteko jaulkipena oraingoz 18 milioitan mantentzen da), Ripple: gehienez 100 

mila milioi, Litecoin: gehienez 84 milioi. 

• BitShares: muga barik. 2500 milioi euro sortu ziren, eta, ondoren, % 6,3ko hazkunde asintotikoa lehen 

urtean % 0,9ra iristeko 100. urtean 

• Peercoin: Muga barik. Urteko inflazioa: % 1. 

Kriptomonetak salerostea 

• Interneten moneta birtualak eros eta sal ditzakegu truke-atarien bidez; atari horiek “berdinetik berdinera” 

(peer-to-peer, P2P ere esaten zaio) merkatua ahalbidetzen duten atariak dira 

• Mundu osoan dauden kutxazain automatikoetan ere egin ditzakegu eragiketak, erosteko (ohikoena) edo 

saltzeko eta eskudirua lortzeko. (Hiri askotan daude; Bilbon badago bat Henao kalean) 

• Azkenik, salmenta-eragiketak zuzenean aurrez aurre egiteko aukera dugu. 

Trukerako atariak dira erabiltzeko aukerarik erosoena eta errazena kriptomonetak erosi edo saldu gura baditugu. 

Ogasunari zergak ordaintzea 

Kriptomoneten bidez lortutako irabaziek beste inbertsio- eta aurrezki-produktu batzuetakoek bezalaxe ordaintzen 
dute zerga. 

Kriptomonetetan galerak ondare-irabaziekin konpentsa daitezke. Arau orokorra da inbertsio-produktu bakoitzaren 
galerak eta irabaziak konpentsatu ahal izango direla, eta galerak izanez gero, bere kategoria bereko beste produktu 
batzuekin. 
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Kriptomoneten salerosketak edo eskualdatzeak ez du BEZik sortzen 

Beste gauza bat da zerbait erosi eta kriptomonetekin ordaintzea. Kasu horretan, erosten duzunak dagokion BEZa 
darama, eurotan ordaindu edo kriptodirutan ordaindu. 

Meatzaria bazara, Ogasunak argitu du ez dela BEZarekin fakturatu behar, blokean ‘meatzari-
lana’ (mining) egiteagatik lortutako sariek ez baitute bezero jakin bat. 

Ondarearen gaineko Zerga: 

Autonomia Erkidego bakoitzak gutxieneko salbuetsi bat ezartzen du. 

Dauzkagun kriptomonetak abenduaren 31ko balioarekin baloratu beharko dira, eta balio hori gure gainerako 
ondasunei gehitu, zergak eragiten digun ala ez ikusteko. 

Aurreikuspenak: 
Bada Iruzur Fiskala Prebenitzeko Legea Erreformatzeko Aurreproiektu bat, oraindik onartu ez dena (COVID-19aren 
krisiak legegintza-jarduera geldiarazi du); eta onartzen denean, kriptodiruarekin jarduten duten plataformak 
kriptodiruarekin eragiketak egiten dituzten zergadunen datuen eta eragiketa horien zenbatekoaren berri Ogasunari 
aldian behin ematera behartuko ditu Legeak. Aurreproiektu horretan aurreikusten da, halaber, zergadunek 720 
ereduan (atzerriko ondasun eta eskubideen aitorpena) aitortu beharko dituztela kriptodirutan egindako inbertsioak 

Bideo honetan zergei buruzko argibide gehiago duzue: https://www.youtube.com/watch?v=ixS6UCeZDPs 

Segurtasuna 

Garrantzitsua da gogoratzea, gure kriptomonetak gordetzeko billete-zorro zerbitzuak eskaini arren, salerosketarako 
erabiltzen diren atariak ez direla inola ere leku seguru eta fidagarria zure funtsak gordetzeko. 
Pirata informatikoen erasoetarako joera handia dute. Handienek ere, Binance edo Cryptopiarekin gertatu zen bezala, 
hacker-en lapurretak jasan dituzte. 

Gainera, truke-atarietan ez zara benetan zure kriptodiruaren jabe, ez baitauzkazu trukearen barruan dituzun billete-
zorroen giltza pribatuak. 

Gomendagarriena da gure bitcoinak truke-ataritik aparteko billete-zorroetan gordetzea, eta salmenta-eragiketa bat 
egin behar dugunean bakarrik pasatzea kriptodirua atarira. 

Diru birtuala gordetzeko modurik seguruena “hotzean” da, sarera konektatuta ez dauden gailuetan, Trezor eta ledger 
wallet-etan, adibidez. 

Ideia da aurrezkiak hemen mantentzea eta salerosketarako diren monetak eta zenbatekoak soilik igotzea truke-
atariko (edo “Exchange”) diru-zorrora. 

Zergatik? Nagusiki bi arrazoirengatik: 1. Izan ere, zure aktibo guztiak leku bakar batean mantentzen ez dituzunez, 
lapurreta edo arazoak izanez gero, ez duzulako dena galtzen. Eta 2. Sarera konektatuta ez daudenez, askoz zailagoa 
delako hotzean biltegiratzeko “wallet” bat hackeatzea. 

Ez dezagun ahaztu kriptodirua ez dutela babesten hazi-esaldiek, hardware-zorroek, sinadura anitzek, pasahitzek, 
hash funtzioek eta antzeko beste ezerk; pertsonek aseguratzen dute. 

Teknologia ez da inoiz sistemaren segurtasunaren sustraia. Pertsonei baloratzen dutena segurtatzen laguntzeko 
tresna bat da teknologia. Pertsonek jardutea eskatzen du segurtasunak.  Zerbitzari batek ezin du bere burua “firewall” 
batekin babestu zerbitzari-gelako atean sarrailarik ez badago, eta sarraila batek ezin du zerbitzari-gela segurtatu atea 
zaintzeko guardiarik gabe, eta guardia batek ezin du atea segurtatu bere buruarentzako arrisku barik. 

  
INFORMAZIO GEHIAGO IZATEKO ESTEKA BATZUK 

(https://asojubibbk.es/kriptodiruaren-gorakada/) 
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MARTXOAK 15: KONTSUMITZAILEAREN MUNDUKO EGUNA  

13 martxoa 

KONTSUMITZAILEAK OSASUN-KRISIAN: AHAZTU HANDIAK 

Pertsona guztientzat azken urte hau gogorra izan da, zaila, erronkaz eta ziurgabetasunez betea. Bihar zer 
gertatuko zen jakin gabe, “Gaur”, “Normaltasun berriaren” hitz berritzaileari, aurre egin diogu pixkanaka. 

Normaltasun berri bat, osasun-arau ugari eta ugarirekin, COVIDren birusaren aurka borrokan jarraitu ahal 
izateko etengabeko aldaketekin19, eta itxaropen handia dugu nahi dugun normaltasunera iristeko 
txertoetan eta osasun-baliabideetan. 

Baina itxarote- eta itxaropen-aldi horretan, bizitzak aurrera jarraitzen du eremu sozioekonomikoan. 

Denok dakigu edo pairatzen ditugu enplegu-erregulazioko espedienteak, enplegu-erregulazioko 
espedienteak, ostalaritzako itxierak, bidaia-agentziak, aireko eta lurreko garraioak bertan behera uztea, 
bidaiak bertan behera uztea, ezkontza-konpromisoak etetea, kontsumoa, merkataritza, industria, 
ostalaritza, turismoa eta abar aktibatzeko laguntzak ezagutzen ditugu, baina inork ba al daki edo ez al du 
pentsatzen kontsumitzailearengan, zein den, azken finean, munduko produktu guztien hartzailea eta 
hartzailea? Kontsumitzaileek oso eragin negatiboa izan dute beren finantza-egoeran, eta arazo larriak izan 
dituzte biziraupen hutseko gastu finkoei aurre egiteko. 

Enpresa-, industria-, merkataritza- eta autonomo-itxiera guztien, euste-neurrien, perimetro-itxituren, 
mugigarritasunari jarritako mugen ondorioz, hirukoiztu egin da aurreko urteekin alderatuta aurtengo ezohiko 
erreklamazio-kopurua. 
Kontsumitzaileak babestuta egon beharrean, lege-babesik gabeko egoerak gertatu dira. 

Horren erakusgarri da martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretua, COVID-19ri aurre egiteko gizarte- 
eta ekonomia-arloko premiazko neurri osagarriei buruzkoa. Arau horretan, “Kontsumitzaileak babesteko 
neurriak” izeneko atal espezifiko bat sartu zen, eta, bertan, 36. artikulua, kontsumitzaile eta erabiltzaileek 
kontratu jakin batzuk zigorrik gabe suntsiarazteko eskubideari buruzkoa. Epe laburrean, bi aldaketa handi 
izan zituen, eta lortu nahi zen “babes” helburua ez du bete; aitzitik, antzeko errealitateen aurrean 
interpretazio ugari izatera eraman gaitu, nahiz eta kontsumitzaileek gaur egungo egoerei behar bezala ez 
erantzuteko araudi bat izan, kontsumitzaileak behar bezala babesteko, eta kontsumitzaileak behar bezala 
betetzeko. Gaur egun, kontsumitzaileoi 36. artikuluaren idazketa horrek burua ematen digu oraindik ere. 

Baina, are gehiago, ezohiko egoera horietan, pandemiak bete-betean sartu gaitu aro digital berrian, eta, 
modu malkartsuan, garapen teknologiko eta digitalak arrakala sozial eta ekonomikoa esponentzialki 
handitzea eragin du. Termino berri bat sortu da, kontsumitzaile kaltebera, kontsumitzaile eta erabiltzaileak 
kalteberatasun sozial eta ekonomikoko egoeren aurrean babesteari buruzko urtarrilaren 19ko 1/2021 
Errege Lege Dekretuak sartua. 

Ahuleziaren espektroa zabaldu dugu kontsumoaren esparruan: kontsumitzaile kaltebera ez da soilik 
duintasunez bizitzeko beharrezkoak diren hileko gutxieneko gastuez arduratzeko behar den kaudimen 
ekonomikoa ez duena, baizik eta ezagutza digital nahikorik ez duena ere, bide horretatik gero eta 
bateratuago dauden kontratazioek kontsumitzailearen eskubideak zeharka urratzea eragiten baitute. 

Aurten arazo gehigarri ugari izan ditugu, eta kontsumitzaileen benetako desinformazio eta babesgabetasun 
baten aurrean aurkitu gara itzulketa-eskubideetan, hegaldiengatik, bidaia konbinatuen kontratazioengatik, 
eremu guztietako kontratuak ez betetzeagatik, bai zerbitzu unitarioei dagokienez, bai segidako traktukoei 
dagokienez, bai aurrez aurreko erosketetan zein online erosketetan atzera egiteko eskubideetan, ekitaldiak 
bertan behera uztean, alde bakarreko bidaietan aldaketak aurkitu ditugu, alde bakarreko bonuak gehiegi 
erabiltzeagatik. 
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Hau guztia, kaltetu bakar batekin. Kontsumitzailea, pandemia honetan ahaztuta dagoena. 

Denok gara kontsumitzaileak, eta denok gara kontsumoak. 

Ez zaituztet nekatzen erreklamatzeaz. 

Borrokatu zuen eskubideen alde 

Euskadiko Kontsumitzaileen Batasunak, martxoaren 15ean, Kontsumitzaileen Munduko Eguna dela 
eta, zorionak eman nahi dizkizue guztioi. 

Eta gogorarazten dizue ez zaudetela bakarrik, UCE/EHKBek zuen eskubideen alde borrokatzen 
jarraituko duela, eta kontsumo arduratsua eskatzen dizue. 

 

Ana Alzaga 
 

Idazkari nagusia 
UCE Euskadi 
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Telefonia. Kontratazioa 
23 urtarrila 

 

Kontratazioa: kontratua sinatzea, aldatzea eta amaitzea 

Telefoniaren eta interneten kontratazioa pertsonalki egin daiteke, denda batean edo saltzaileen bisita baten 
bitartez; telefonoz, operadorearen arreta-zerbitzuaren bidez; edo internetez, web-orriko formularioa betez. 
Hautatzen den bidea edozein dela ere, enpresak kontratua idatziz edo euskarri iraunkorrean eman behar dizu, 
hala eskatzen baldin baduzu.  

Eskabidea telefonoz, internetez edo saltzaileen bisita espontaneoaren bitartez izapidetzen baduzu, 14 egun 
dituzu atzera egiteko eskubidea baliatzeko; hau da, kontratua indarrik gabe uzteko, inolako azalpenik eman 
beharrik eta penalizaziorik gabe. Halaber, telefonoz edo internetez kontratatzen duzun eskaintzak web-orrian 
argitaratutakoak ez bezalako baldintzak baditu, eskaintzaren baldintzak eta iraupen epea jasotzen dituen 
dokumentu bat helarazi beharko dizu operadoreak, 15 eguneko epean.  

Kontratuek, gutxienez, informazio hau jaso behar dute:  

• Operadorearen izena edo izen soziala eta helbidea. 

• Bezeroarentzako laguntza-telefonoa eta, horrela badagokio, zerbitzua eskuratzeko beste bideak.  

• Eskaintzen den zerbitzuaren ezaugarriak eta kontratuan jasotzen diren prestazioen 

deskribapena. Halaber, deskonexio–eskubidea jaso behar du, baita hori baliatzeko modua ere.  

• Zerbitzuaren kalitate–maila indibidualak, ez-betetzeetarako kalte-ordainak eta horiek 

automatikoki ematen diren edo, bestela, erabiltzaileak eskatu behar dituen. Horrez gain, hasierako 

konexioaren hornikuntza-denbora aipatu behar du. 

• Zerbitzuen prezioak eta gainerako baldintza ekonomikoak, kontzeptuak eta zerbitzuak 

banakatuta. Era berean, mantentze-tarifen eta -kuoten inguruko informazio eguneratua lortzeko 

modua zehaztu behar da.  

• Kontratuaren iraupena. Adierazi behar da ea gutxieneko epeak badauden kontratatzeko edo 

berritzeko, eta zein izango liratekeen ondorioak kontratua betetzen ez bada.  

• Zerbitzu-kontratuaren eta beste kontratu batzuen artean dauden loturen xehetasuna, halakorik 

badago; zenbait terminal telefoniko batzuen erosketaren ingurukoak besteak beste.  

• Kalte–ordainen eta diru- itzultzeen politika eta mekanismoak, baita  zenbatekoak zehazteko 

metodoa ere.  

• Mantentze–zerbitzuaren ezaugarriak. 
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• Kontratua azkentzeko eta berritzeko arrazoiak eta moduak. Edozein kasutan, pertsonak, bi egun 

lehenago jakinarazita gutxienez, kontratua amaitzeko alde bakarreko erabakia hartzeko eskubidea 

duela jaso behar du, baita horretarako prozedura ere.  

• Bezeroarentzako arreta–zerbitzuarekin harremanetan jartzeko datuak: posta helbidea, posta 

elektronikoa, telefonoak, web-orria eta gainerakoak. Legearen arabera operadoreak argitaratu behar 

duen informazioa jasotzen duen web-orria. 

• Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa. Indarreko araudiaren arabera dagokionean

, sareak ustiatzerakoan eta komunikazio elektronikoen zerbitzuak ematerakoan datuei emango 

zaien babesari buruzko informazioa.  

• Operadoreak askatasunez erabaki dezake zenbat denbora beharko duen zure linearen konexioa 

gaitzeko. Epe bat betetzeko obligazioa duen enpresa bakarra Zerbitzu Unibertsala ematen duen 

konpainia da; 60 eguneko gehieneko epea dauka telefonia finkoko hasierako sare-konexioa 

eskaintzeko, eskabidea jasotzen duenetik hasita.  

Kontratua aldatzea   

Klausuletan jasotzen diren berariazko kasuetan baino ezin da aldatu kontratua.  

Zure konpainiak baldintzak aldatzeko alde bakarreko erabakia hartzen badu, gutxienez hilabete bat lehenago 
jakinarazi behar dizu; halaber, jarraitzeko konpromisoa sinatuta berri eman behar dizu. Operadoreek fakturan 
ohar bat erantsi ohi dute betebehar hori betetzeko. Aldaketa ohikoenetako bat zerbitzuak hobetzeagatik tarifa i
gotzea izaten da.  

Kontratua amaitzea   

Edozein unetan kontratuaren amaiera eskatzeko eskubidea duzu. Hala ere, jarraitzeko konpromisoa sinatu 
bazenuen edo epeka edo hileroko kuota batez ordaintzeko mugikor bat erosi, penalizazio bat ezarri ahal izango 
dizute.  

Kontratuaren amaiera bi laneguneko aurrerapenarekin eskatu behar duzu gutxienez. Zure konpainiak ezin 

izango dizu epe hori amaitu ondoren emandako zerbitzurik fakturatu.  

Izapidea telefonoz egiten baduzu, kudeaketaren erreferentzia–zenbakia adierazi behar dizute, eta hori 
egiaztatzen duen dokumentua edozein euskarritan bidal diezazutela eska eskatzeko eskubidea duzula 

jakinarazi.  

 
2021-01-21 

Euskal Herriko Kontsumitzaileen Batasuna – EHKB 
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TENPLARIOEN AMAIERA. Oso laburpen berezia  

14 urtarrila, Jorge Ibor 

 

 

AURREKARIAK 

1314an desagertu baino 200 urte lehentxeago sortua, Tenpleko Ordena Militar eta Erlijiosoaren helburu nagusia 
gurutzatuek konkistaturiko Leku Santuak eta garai hartako erromes-bide garrantzitsuenak ─Jerusalem eta 
Santiago edo Donejakue Bidea─ defendatzea izan zen. 

Bere jarduera eta “fundamentalismo erlijiosoagatik” agian, honako eginkizun hauetan nabarmendu zen: 

– Militarra – erlijiosoa. Horretan, bere diziplina eta sinesmen indartsuek lagundu zioten.  Donibane Akrekoa hiria 
mamelukoen eskuetara erori zenean, jarduera hauek lehentasuna galdu zuten. Hala ere, Leku Santuak 
berreskuratzen saiatu ziren, armeniarrekin eta mongolekin koalizio militarra osatuta. 

– Banku-jarduera. Erromesen gordailuak onartzen zituzten trukean sinestamendu edo egiaztagiriak emanez, 
eta horrela ibilbidean zehar gura legez erabil zezaketen dirua, kopuru handirik eraman barik soinean. Beraz, 
txekeen sustatzaileak izan ziren. 

– Bidaia-agentzia. Bidea egiteko moduaz argibideak ematen zizkieten erromesei, eta atseden-guneak 

kontratatzen ere laguntzen zieten aberatsenei. 

Bere garrantzia du kontuan izateak, sortu ostean, gurutzatuek konkistatu berri zuten Jerusalemen Al Aksa 
meskita hartzen utzi zietela. Salomonen tenpluaren gainean eraikia, kristau-eliza bihurtu zuten. Bertan 
indusketak egin zituzten, eta, diotenez, erlikia pila bat aurkitu zituzten, besteak beste ustezko Grial Santua, 
ondoren Parisera eraman zutena, gero, Jakatik gertu, San Juan de la Peña monasterio zoragarrian gordea, eta 
azkenik Valentzian.  

Garai hartan, Tenpleko Ordena mendebaldeko “gobernuz kanpoko” erakunderik boteretsuena izatera iritsi zen. 
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“BABESLEA” ETA BERE LAGUNA. DIRUAREN GRINA. 

Ordena honen botere militar eta ekonomikoa hain zen handia, ezen noble eta dirudunek Ordenaren egoitzetan 
gordailatzen baitzituzten beren dirua eta baloreak, bereziki Nikosian eta Parisen. Eta gordailu horiekin 
tenplarioek maileguak eta inbertsioak egiten zituzten sos batzuk irabaziz. Kontuan izan behar da Elizak, berain 
“Babesle” leialak, tasak eta zergak ordaintzetik salbuetsi zituela. 

Hona iritsita, Ordena desagertzearen alde gehien egin zuten bi pertsonaiak aipatu behar ditut: 

– Klemente V.a aita santua, koldarra, buruzagi txarra eta pertsona okerragoa, handinahia eta bekaiztia izateaz 
gain. Aita santua tenplarioen “Babeslea” zen euren sorrerako akordioen arabera, eta, beraz, haiek defendatu 
eta haien alde egin behar zuen gai erlijioso, militar eta ekonomikoetan. 

– Filipe Ederra, Frantziako erregea. Burdinazko eskuaz agintzen zuen bere mendeko herritarren gainean, hauek 
gero eta pobrezia handiagoa eta eskubide gutxiago zituztelarik; herrialdea hondamendi edo azken beltzean 
zegoen, mila gerratan murgilduta bi auzokide ahaltsuren aurka: Ingalaterra eta Aragoi, eta ondoriozko gastu 
handiek tenplarioekin itzelezko zorra, ordaindu ezinezkoa, izatera eraman zuten. Frantziako Erresumak ez zuen 
zorra “ordaintzeko gaitasunik”. 

Zorra sistema erradikalenaren bidez ezabatzea erabaki zuen Filipek, hots, tenplarioen altxorraz jabetzea, orain 
haien bankua “nazionalizatzea” esango genukeena. Hori bai, trukean ezer ordaindu barik. Eta horretara bideratu 
zituen bere ahaleginak. 

Lehenik eta behin, “Babeslea” konbentzitu gura izan zuen bere ideiak onar zitzan.  Azpijokoen bidez, bere 
printzipioekin bat ez zetorren Bonifazio X.a kendu zuen; gero haren ondorengo kikila, Bonifazio XI.a, kendu zuen 
paretik: honek soilik hilabete batzuk iraun zuen karguan, eta digestio-arazoekin hil zen, dirudienez, pozoi 
indartsu batek zerikusi handia izan zuelarik horretan. Beranduago, Klemente V.a aita santu izendatzea lortu 
zuen, bere eskuetan txotxongilo hutsa, eta gainera Avignonera joatera behartu zuen, hobeto kontrolatuta 
izateko. 

Filipe azpijokoetan “master” bat ematen hasi zen: beste gezur batzuen artean, zabaldu zuen monje soldaduen 
dirutza handia pobreei iruzurrez kendutakoa zela. Gainera, ez zituztela beren aberastasunak gutxien zutenekin 
partekatu gura. Gezurtiak eta manipulatzaileak izatea eta Jainkoaz eta haren Semeaz gaizki berba egiten zuten 
heretikoak izatea ere leporatu zien, baita haien komunitatean bekatuzko eta zabarkeriazko jarduerak izatea ere, 
besteak beste, sodomia. 

Bestalde, tenplarioek, Akreko gertaeraren ostean gainbehera zihoazenak, Maisu Handi izateko ezgai bat 
aukeratu zuten, Jacques de Molay, oso fededuna baina “Jainkoari erreguz, beharrari mailuz” esaera ezagutzen 
ez zuena. Hark uste zuen Erlijioak, Elizak eta Aita santuak beti babestuko zituztela gaitz guztietatik: itzelezko 

akatsa!. 

AMAIERA TRAGIKOA 

Erregeak, tenplarioen “Babeslea” zen Elizaren laguntzarekin, 1306ko urriko gau batean, Frantzian bizi ziren 
Ordena Militar honetako kide guztiak atxilotzeko eta euren ondasun guztiak konfiskatzeko agindu zuen, eta 
ondorioz gizatalde honek ezin izan zuen biziraun. Jacques de Molay sutan erre zuten zazpi urte geroago. 
Klemente V.ak bere akatsa aitortu zuen beranduago. Vatikanoko artxiboek, duela gutxi irekiak, hala baieztatu 

dute. 

Aita Santuak ez zuen lortu tenplarioen saldoak atxikitzea, Frantziako erregearen eskuetara pasa baitziren, nahiz 
eta ezer gutxirako balio izan zioten hari. Prozesu honetan nahasturiko guztiek zoritxarreko amaiera izan zuten. 

Jacques de Molayk iragarria zien hori hil baino lehentxeago. 

  

Bilbo, 2020ko abenduaren 30a. 

Jorge Ibor. 
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Pagasarri, maiatzak 19. Norabidean 90 gradurengatik  

17 ekaina, 2021, J.S.Sebastian  

 

 

Inoiz ez naiz nekatzen neure buruari eta entzun gura duenari errepikatzen Gizateriaren historiako 
belaunaldirik zoriontsuenetako batekoak garela. Munduaren alde onean jaiotzea egokitu zitzaigun, eta, hori 
gutxi balitz, garai onean, gainera. Gosearen, izurriaren eta gerraren mehatxu errealak ez ziren inoiz agertu gure 
bidean. Lan-prekarietatea ere ez genuen ezagutu. Hori guztia –asko da– halabeharrak oparitu zigun. 

Baina, batzuetan, lagun zaharrak elkartzen garenean eta berriz elkar topatzearen poza sentitzen dudanean, 
iruditzen zait halabeharrari zerbait gehitu geniola geuk, zerbait ondo egingo genuela, zerbait merezimendu 
handikoa egon zela gure jokabidean, eta horrek guztiak batzar, otordu, bidaia edo txangoez gozarazi egiten 
digula orain. 

Izugarri gustatzen zait hainbeste partekatu nuen jendearekin berriro elkartzea, eta are gehiago, elkargunea 
mendia bada. 

2021eko maiatzaren 19a: garaiz iritsitakoak Indautxuko plazan zeuden goizeko bederatziak laurden 
gutxiagorako. Urtebete baino gehiago zen gure harreman-modua zeharo nahastu zela; bestalde, euria egin 
zezakeela ematen zuen eta, egia esateko, bezperako eguna ere euritsua izan zen; dena nahiko busti zegoen. 

Txangoaren planteamendua urteroko berbera zen: solasaldia, tontorra, txorizoa eta tortilla … partekatzea hain 
ezaguna dugun mendi horretan, Pagasarrin. Ahal izanez gero, “maizen ibilitako” bidea saihestuz. 

Arnotegiren maldatik igotzea zen asmoa, legarrez estalitako pista batetik gora, lokatz bakoa, alboetan zuhaizti 
trinkoak dituena, San Roke hesira doan errepidearen ondotik. Bi ibilbideak ia gainjarri egiten dira, baina haien 
giroak oso desberdinak dira. Aukeratua, askoz politagoa. Ibilbidea, noski, luzeagoa ere bai. 

Bidearen erdialdera harrapatu gintuen zaparrada arinak eta pista ohikoenaren inguruko bidezidorretan 
metatutako lokatzak eragotzi ziguten gura genuen ibilbidearen bigarren zatiari ekitea: Gangoitiren hegoaldeko 
maldaren zati bat estaltzen duen altzifreen landaketa trinkoari, alegia. 

Oso bide polita eta bitxia da: tunel ilun batean sartzea bezala da, haren ganga argiari ozta-ozta pasatzen uzten 
dioten altzifreen adaburuek osatzen dute. Ez da oso bide argia, eta pena izan zen saiatzerik ere ez izatea: alferrik 
galdu genuen horrela (apur bat) galtzeko genuen aukera bakarra. 

Erritmoa ona izan zen eta, 11:00ak pasata, aterpe barruan geunden, tortilla eta txorizoa jaten eta txor-txor 
berbetan. Hala ere, anekdota geratzen da, niretzat eguneko gauzarik onena:  ezustekoa. 
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29 urtez Pagasarrira egindako ibilaldien ostean, BBKrekin lehenengo, Kutxabankekin gero, BBKrekin azkenean, 
eguneko ezustekoa Rosak oparitu zidan/zigun. Zuzenean Larraskiturantz abiatzekoak ginen, Zabalburu eta 
Juan de Garaytik aurrera; ni harantz begira nengoela … Rosak Amezolarantz abiatzea iradoki zuen, ondoren 
Irala auzoaren azpitik San Adrianerantz jotzeko. 

Ordezko aukera hark aurreikusitako norabidetik 90 gradu inguru desbideratzen gintuen, gero, noski, zuzendu 
behar genuena Larraskituko bidera itzultzeko. 

Nire lehen erreakzioa –isila– arbuiozkoa izan zen: Zertarako desbideratu? Zergatik luzatu behar 
barik ibilbidea? Baina berehala etorri zen erreakzioaren erreakzioa: tira, bigarren erreakzioa. Zeren, azken 
batean, zer egin izan genuen Pagasarrirako martxa guztietan, ibilbide guztiak luzatzea izan ezik? Ez al zeuden, 
hain zuzen ere, “luzapenetan”, ohikoenetik irtete haietan, ibilbide guztien gauzarik erakargarrienak? 

Beraz, Rosak esaten zuen lekutik joan ginen eta, ni behintzat, harritu ninduen Bilboko txoko batean aurkitu 
nintzen, ezagutzen ez nuen eta bere xarma-dosi onak zituen leku bat zen. 

Ibilbideari dagokionez, hura izan zen, niretzat, eguneko gauzarik onena. Eragozpen bakarra ez ginela galdu. 
Hori kristorena izango zen. Datorren urtean, berriro saiatuko gara. 
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liburu dibertigarriak pandemia-garaian  

24 apirila, B. Calvo  

Duela egun batzuk El País egunkarian zinema-kritikak irakurtzen ari nintzen, eta Carlos Boyeroren batekin topo 

egin nuen. Kritikari horrekin ez naiz beti ados egoten, baina oso gogoko dut, ez baitu ahoan bilorik, eta, gainera, 
badu irizpiderik; garai hauetan zinemara joateko duen gurariaz, “plazer, amets, abentura, sentimendu, ihesbide, 
… bila”  eta “behin-behinean gauzen egoeraz ahaztu eta aldi batez ondo sentitzeak duen balio kalkulaezinaz” 
idazten zuen.  Ondoren, kontatzen zuen zergatik ez zitzaion batere gustatu film jakin bat, eta, egia esan, hark 
esana irakurri ostean nik ere ez ikustea erabaki nuen. 

Hortaz, gaur goizean, Jorge Iborrekin berba egin ostean, eta aldizkarian denok parte hartzea zein garrantzitsua 
den gogorarazi didanez berak, bide batez bi mandatu egitea pentsatu dut. Artikulu batekin kolaboratzea eta 
distraitzen eta tarte on bat pasatzen lagunduko digun zerbaitekin egitea. Eta zer hoberik entretenitzeko ez ezik, 
gutxienez irribarre egiteko ere balioko digun liburu bat baino. Oroitzen saiatu naiz eta hiru gogoratu ditut, 
zalantza barik gomenda ditzakedanak 

: 

 

EL PROYECTO ESPOSA (2013) Egilea: Graeme Simsion. 

Kritikak eleberri satiriko, burutsu, are barregarri gisa definitzen du. Ziur asko 
Asperger sindromea duen genetikari batek emaztea bilatzeko egiten duen 
proiektua, erabat arrazionala, kontatzen digu, gizon ezkonduak gehiago bizi eta 
zoriontsuagoak direla irakurri baitu. Proiektuaren lehen urratsa 16 orrialdeko 
galdetegi bat idaztea da, baldintza pila bat bete behar dituen emakume 
perfektua aurkitzeko: ordu-orduan ibiltzea, ez edatea, ez erretzea, … eta beste 
asko, erabat araututa daukan bere bizimodura guztiz egokitu 
dadin.  Baina…  Rosie ezagutzen du, baldintza bakar bat ere betetzen ez 
duena, eta abentura batean murgilarazten du gizona, eskema guztiak erabat 

apurtuz. 

Bill Gatesek (berak ere gizarte-harremanetarako arazoak ditu) 50 laguni 
gutxienez oparitu dien liburua da. 

 

  

 

COMO ACABAR DE UNA VEZ POR TODAS CON LA CULTURA (1971), 
Woody Allen. 

Mundu guztiak ezagutzen du Woody Allen zine-zuzendari gisa, baina segur 
aski askok ez dute haren idazle-lana ezagutuko. Niri, oro har, asko 
gustatzen zait zuzendari lez, nahiz eta bere azken filmetako batzuek zer 
hobetu asko duten. Bada, liburu hau haren film dibertigarrienen mailan 
dago. New Yorker aldizkarirako idatzitako 17 kontakizunen bilduma da. 
Umore-klabean, atal bakoitza kulturaren adar bati eskaintzen dio ironia 
handiz: psikiatria, filosofia, zinema, politikariak, …  Nik duela urte asko 
irakurri nuen, baina oraindik gogoan ditut xehetasun batzuk.  Behin baino 
gehiagotan errepikatu dut haren liburuko esaldi bat (buruz ari naiz, beraz, 
agian ez da hitzez hitz horrela): “ingelesen tankerako adiskidetasuna 
mantentzen zuten, non konfidentziak ezabatzen hasi eta azkenerako 
berbak ezabatuz amaitu baitzuten”. 
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EL MISTERIO DE LA CRIPTA EMBRUJADA (1979), Eduardo Mendoza 

Idazle hau bikaina da bere bi alderdietan: alderdi serioan, adibidez, La verdad 
del caso Savolta edo La ciudad de los prodigios liburuekin (bigarrena 
ezinbestekoa da, nobela-itxuran, jakiteko zelan hedatu zen Bartzelona XIX. 
mende-amaieran eta XX. mende-hasieran), edo alderdi komikoan. Idazlearen 
arabera, polizia-eleberriak irakurtzen zituen garai batean idatzi zuen, eta 
omenaldi gisa egin zuen parodia gisa baino gehiago. Azkenean, misterioa 
nahasten du Espainian hain tipikoa den pikareskarekin eta emaitza oso ona 
da. Hiriko goialdean (hots, alde aberatsean) barnetegi batean neskato bat 
desagertzen denean, polizia-komisario batek hiltzaile bat aterako du 
eroetxetik, non bost urte daramatzan itxita, lagun diezaion, eta tratu bat egingo 
dute:  kasua konpontzen laguntzen badio, askatasuna lortuko du. Hortik 
aurrera, azken honen ibilerak ikusiko ditugu konde-hirian zehar, non klase 
diruduna azpiko munduarekin lotzen duten interesak mugitzen baitira, eleberri 
beltzetan hain ohikoa den zerbait 

. 

  

  

Hiru eleberrietako bat bera ere ez da oso luzea, eta, beraz, nahiko azkar irakurtzen dira, eta guztiek bermatzen 

dute tarte dibertigarri bat igarotzea. 

Norbait animatzen bada irakurtzera, espero dut nik bezainbeste gozatzea. 

  

B. CALVO 
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Gure bazkideen liburuen aurkezpena 
 

 

EL CAMINO DE SANTIAGO (DONEJAKUE BIDEA: BIZIPENAK) 

liburuaren aurkezpena 

Egilea: Juan Carlos Ruiz de Villa 

  
Juan Carlos-ek “El camino de Santiago: Vivencias” bere liburuaren 
aurkezpenera gonbidatzen ditu bazkide guztiak 
Kulturarekin eta gure kidearekin dugun hitzordu honetara joatera animatzen 
zaituztegu. 

LEKUA: Algortako Kultur Etxea (Villamonte A-8) 

EGUNA: 2021ko martxoaren 10a 

HORA: 19:00ak 

 

 

 

 SALIENDO DE LA INVISIBILIDAD.-RETRATOS DE MUJER 

JAVIER CAMPO ESTEBAN elkartekideak idatzi duen liburuaren 
aurkezpenera joan gura duten afiliatu guztientzat 

LEKUA: ROMO KULTUR ETXEA 

Santa Eugenia plaza, 1 ERROMO-GETXO 

EGUNA: Maiatzaren 19a, asteazkena 

ORDUA: 19:00 h. 

NEREA ARESTI, Historian doktorea eta UPV-EHUko irakaslea, izango du 
lagun. 

Hemen ikus dezakezue aurkezpen labur bat: 

https://www.youtube.com/watch?v=rQa3T4d2zeQ 
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Gure webgunean argitaraturiko beste artikulu batzuk 

 

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

laburtuta. 

 

Butamarta olioaren zozketaren emaitza (gaztelaniaz bakarrik)  (28 abendua, 2020) 

BBK Sasoiko gunea      (21 urtarrila, 2021) 

Zer moduz zure oroimena?      (19 otsaila, 2021) 

HAZIA: 2021eko apirileko hauteskundeak  (23 martxoa, 2021) 

“Locos de la Bahia” ardoaren zozketaren emaitza (gaztelaniaz bakarrik)  (27 martxoa, 2021) 

boto elektronikoa urratsez urrats (HAZIA hauteskundeak) (gaztelaniaz bakarrik) (12 apirila, 202) 

BBKren jubilatuen Elkartearen komunikatua (gaztelaniaz bakarrik)  (27 martxoa, 2021) 

Liburuaren eguna      (22 apirila, 2021) 

Bizkaiko Elikagaien Bankua: elikagaien bilketa (gaztelaniaz bakarrik)  (2 maiatza, 2021) 

Kutxabank albisteak     (21-01-11, 21-02-25, 21-04-29) 

B the Travel Brand: mundu seniorra (gaztelaniaz bakarrik)  (7 maiatza, 2021) 

ERRESUMA DEBEKATUA      (5 ekaina, 2021) 

SALIENDO DE LA INVISIBILIDAD. RETRATOS DE MUJER (liburua saltzeko bbk-ko erretiratuen 
elkarteari proposamena)      (8 ekaina, 2021) 

bidaia ISDABEra (gaztelaniaz bakarrik)     (25 maiatza, 2021) 

Ohiko eta Ezohiko Batzar Nagusiaren laburpena (gaztelaniaz bakarrik)  (27 maiatza, 2021) 
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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  

Butamarta olioaren eskaintza: 30%  
hainbat produkturen eskaintza 

Etxedom. Etxez etxeko laguntza 

https://asojubibbk.es/acuerdo-b-the-travel-brand/

