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Pandemiak eta azken hilabeteetan bizitzen ari garen egoerak agerian utzi dute
bertakoa zaintzearen garrantzia. Bertakoak esanahi asko barnebiltzen ditu;
gertutasuna, segurtasuna, zaintza, kalitatea... Zerrenda luzea da. Komertzio txikiek
ezaugarri horiek guztiak dituzte eta horri profesionaltasuna gehitu behar zaie.
Tolosaldeak gertutasunez eta profesionaltasunez lan egiten duten komertzio txiki
asko ditu eta horiek guztiak koordinatuz zein babestuz aritzen dira merkatarien
elkarteak. Komertzio txikiek herritarren laguntza eta bultzada behar dute,
eta TOLOSALDEKO ATARIA bidelagun izango dute.
TESTUAK: Jon Miranda, Eneritz Maiz Etxarri, Irati Saizar Artola, Josu Artutxa Dorronsoro, Imanol Garcia Landa eta Leyre Carrasco
ARGAZKIAK: Tolosa&Co, Jon Miranda, Eneritz Maiz Etxarri, Irati Saizar Artola, Mosu/Chroma, Leyre Carrasco eta Bentaldea.

OSTEGUNA, 2022KO APIRILAK 7
Argitaratzailea:
Tolosaldeko Komunikazio Taldea SM
Lege Gordailua: SS-1323-2013
Koordinatzailea:
Rebeka Calvo Gonzalez.
Kudeatzailea: Iban Urdapilleta Alkizalete.
Egoitza: San Esteban, 20, Tolosa.
Telefonoa: 943 65 56 95.
E-posta: ataria@ataria.eus
Publizitatea: 661 678 818.publi@ataria.eus

Tolosa: 687 410 082. tolosa@ataria.eus
Villabona-Aiztondo: 687 410 022.
villabona-aiztondo@ataria.eus
Anoetaldea: 687 410 022.
anoetaldea@ataria.eus
Ibarraldea: 687 410 118.
ibarraldea@ataria.eus
Alegialdea: 687 410 034.
alegialdea@ataria.eus
Kirolak: 673 06 11 32. kirolak@ataria.eus
Bezero arreta zerbitzua: 943 30 43 46
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Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu,
Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra,
Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza, Orendain,
Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil
Tolosaldeko Komunikazio Taldea SMko kideak:
Tolosaldeko
gizarte
eragileak
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BERTAKOA ZAINTZEN DUTE

erria dinamizatzea eta herriko
dendak sustatzea dute helburu
merkatarien elkarteek, eta baita herriko eta inguruko herrietako jendeak bertako komertzioetan erostera animatzea ere. Eskualdean lan horretan buru-belarri ari dira Tolosako
Tolosa&Co, Villabona-Zizurkilgo Oria Merkatari Elkartea eta Ibarrako Merkatari Elkartea.
Zaintza lana egiten dute, elkar zaintzea
eta elkarrekin sinergia berriak sortzea da
nahia, eta horretarako eskaintza edo zozketa bereziak diseinatzen dituzte, besteak
beste.
Bestelako babes eta laguntza ematen
diete ere herrietako saltzaile txikiei. Esate
baterako, instituzio desberdinetatik ateratzen den informazio guztia landu, laburbildu eta zabaltzen dute eta horrekin batera
aholkularitza zerbitzua ematen dute edota
diru laguntzen tramitazioak egiten lagundu.
Adibidez hilabete honetan zehar Eusko
Jaurlaritzatik urtero ateratzen den MEC
(Modernización de Establecimientos Comerciales) diru laguntza argitaratzea espero dute eta horretan lagunduko diete sal-
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tzaileei. Diru laguntza hau edozein merkataritza edo zerbitzu saltokik eskatu dezake,
ez elkarteetako kideek bakarrik. Laguntza
horrek bi lerro desberdin estaltzen dituela

esan dute. Batetik saltokietan egindako
obrak edo berrikuntza inbertsioak (margotu, altzari berriak erosi...), eta bestetik, informatikan inbertsioak, baita aurtengo

Ticket BAI programa ere. Eskaera ugari
izaten dituen diru laguntza dela esan dute.
Inbertsioaren %20-30 bitartekoa diruz laguntzen dutelako. Merkatari batzuentzat
zaila izaten da diru laguntzak aurkeztea,
izan ere, dena telematikoki egin behar da,
eta horretan laguntzen dute: dokumentazio guztia jasotzen dute merkatarien eskutik eta eurek aurkezten dituzte eskaerak jasotako ordena errespetatuz.
Hori baita merkatarien elkarteetako egitekoak; merkatari txikiei euren jardunean
lagundu, bai eguneroko tramitazioei buruzko zalantzak argituz, eta baita euren
lana errazteko kanpainak sortuz eta sustatuz. Herritarrak herrietan erosketak egitea
duen garrantziaz ohartarazteko egiten
dute lan eta sektorearen modernizazioaren
alde lan egiten dute, kudeaketa erraztuz
eta merkatariak animatuz bide horretatik
jarraitzera.
Merkatarien elkarteetatik saltoki guztietako kideak animatu nahi dituzte elkartekide izatera: «Hiru herri hauetakoren batean saltokiren bat baduzu, eta elkartean
interesa izanez gero, jarri gurekin harremanetan, gustu handiz lagunduko dizugu
eta».

ELKAR HARTUTA INDARTSUAGO

olosako merkatariak elkartu eta
Tolosa&Co sortu zutenetik pasa
dira dozena bat urte, eta gaur
egun, sektore ezberdinetako 210
merkatarik osatzen dute elkartea. Elkar
hartzea eta sinergiak aprobetxatzea da elkartearen helburua, eskualdeko merkatari
teknikarien ustez: «Komertzio txikiaren balio positiboa horixe da, txikiak izanik, zerbitzuaren kalitatea eta gertuko tratua bermatzea».
Tolosa&Co elkartetik aholkularitza eskaintzen zaie bazkide diren merkatariei:
eguneroko arazoetan laguntza, lizentzia eta
baimenen kudeaketa, udaletxearekin zuzeneko harremana, kideentzat ikastaro eta formazioak… Komunikazio erraza dute merkatariek elkarteko teknikariekin, eta esaterako
WhatsApp taldeak dituzte kaleka antolatuta. Bide horretatik eta posta elektronikoaren
bitartez informazio zuzena iristen zaie merkatariei». Era berean, harreman zuzena dute
Gipuzkoako Bazkundearekin, Gipuzkoako
Federazioarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin.
Elkartean lan poltsa bat daukate osatuta
eta elkarteko kide diren establezimenduek
datu-base horretara sarbidea dute, euren
saltokiko lantaldea handitu edo ordezkoren

TOLOSA&CO
Helbidea. Pedro Tolosa 2, 20400 Tolosa
Telefonoak. 943 65 35 78 / 622 77 62 50
Helbide elektronikoa. info@tolosandco.org
Webgunea. Tolosandco.org
Instagram. @tolosandco
Facebook. @tolosandco
naketa zerbitzu batekin ere adostu dute hitzarmena merkatari elkartetik.

bat bilatzeko beharra badute. Urtero elkartetik kanpaina ezberdinak bideratzen dituzte.
«Finkoak izaten dira bi, Braderie-a eta eguberritakoa. Gainerakoan, momentuko beharren arabera antolatzen ditugu bestelako
kanpainak».
Kide diren merkatariei euren gastuetan
murrizketa errazteko, hainbat erosketa el-

kartetik bideratzen dituzte duela zenbait urtetik hona. «Poltsak, oparitarako paper bilgarriak... hitzarmen txikiak lortu ditugu enpresa ezberdinekin eta Tolosa&Co elkarteko
bazkide direnek produktu horiek merkeago
eskuratu ditzakete». Norabide horretan sakondu eta elkarteko bazkideek online salmentan aurrera urratsak eman ditzaten, ba-

Gogoko.eus
Merkatariei ez ezik erosleei ere gauzak jartzeko, pandemiaren aurretik Gogoko.eus
ekimena jarri zuten martxan. «Gogoko-n
Maialen izango duzu zure erosketarekin laguntzeko prest; 688 750 783 telefono zenbakira whatsapp baten bidez zure erosketa
zerrenda bidali, eta bera ardurartuko da gainontzeko guztiaz. Gainera Gogoko zerbitzuaren bidez, Tolosako saltoki desberdinetan egin ditzakezu erosketak (harategia, fruta denda, arropa denda...) eta Tolosaldeko
edozein herritan egunean bertan jaso,
18:00etatik 20:00etara bitartean». Pandemia tarteko zerbitzu horrek oso ongi funtzionatu duela esan dute. Iaz, adibidez, 800
bidalketa baino gehiago egin zituzten.
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HERRI BIZIA IZATEKO, BEHARREZKOAK

O

ria Merkatari elkartea 2007. urtean sortu zuten, eta egun 36 elkartekide ditu. Berezitasunetako bat da bi herri elkartzen dituela: Villabona eta Zizurkil. Urtean zehar
kanpaina ezberdinak egiten dituzte, eta
normalean, zozketak izaten badira ere,
erosketaren bat egin, eta saria edo produkturen bat oparitzen dute. Adibidez, erosketa
poltsak oparitu izan dituzte.
Oria Merkatarien Elkarteak jada urte batzuk badaramatza, eta urtero, kanpaina oso
antzekoak egiten ditu, baina berrikuntzak
ere sartu dituzte. Iaz, lehen aldiz, Stock Azoka egin zuten. Martxoan egin zuten estreinakoz, eta irailean errepikatu zuten. Merkatariek denboraldiko produktuak bukatzeko
egin ohi da. Beherapenen azken egunak izaten dira, eta herritarrek eskaintza bereziak,
hau da, prezio oso onak izaten dituzte eskueskura. Oria Merkatarien Elkartearen klasikoetako bat izan da Pariserako bidaiaren
zozketa. Bi urtez, osasun egoera tarteko egin
ez badute ere, aurten, berriz zozkatuko dute
Pariserako bidaia. Bi urte horietan, ordainetan, hemengo landa turismoko agentzia bateko saria zozkatu zuten.
Garai batean, Villabonari Le petite Paris

I

ORIA MERKATARI ELKARTEA
Telefonoa. 688 885 496
Helbide elektronikoa.
merkataritza.tolosa@gmail.com
Instagram. @oriamerkatarielkartea
Facebook. @oriamerkatarielkartea

deitzen zitzaiola adierazi dute elkartetik, eta
horregatik sortu zuten Erosi hemen eta joan
zaitez Parisera kanpaina. Aurten maiatza aldera jarriko dute martxan. Villabonako festetan ere presentzia eduki nahi izaten du
merkatarien elkarteak, eta haurrei begira,
marrazki lehiaketa egiten dute. Gaia beti
bera izan ohi da: dendak eta festak. «Txikita-

tik bizilagunei herriko dendak gerturatu
nahi dizkiegu».
Erosketen ibilbidea ere egiten dute, sei
denda ezberdinetako zigiluak lortuz, erosketa txekeak zozkatzen dituzte. Oria elkarteak
badu beste berezitasun bat: bezero txartela.
Txartel fisikoa da, eta bakarra den arren denda bakoitzean zenbateko jakin bat pilatu de-

zakezu, hau da, txartel bakar horretan hainbat dendatarako saldo desberdina izan dezakezu. Momentu honetan zazpi denda ezberdinetan ari dira egiten, eta erosketak egiten dituztenek, erosketaren %1 gehitzen
dute txartelera. «Denda horretan bakarrik
gastatu dezakezu, hau da, gehitzen zoazen
denda bakoitzean deskontatu behar da metatutakoa». Txartel horri lotuta hiru hilean
behin zozketa bat egiten dute. Esaterako,
hurrengo zozketa Aste Santuaren ostean
egingo dute, eta kasu honetan bi pertsonarentzako sagardotegiko otordua izango da.
Elkartetik kezka dute dauden lokal hutsengatik eta ekintzailetza zein errelebo faltarengatik. Amasa-Villabonako Udalarekin
harremanetan jarri, eta plan estrategiko bat
lantzen ari dira. Diagnosiaren fasean daude, eta biztanleei, kontsumitzaileei eta
dendei galdeketa ezberdinak egiten ari
dira.

HERRIA SUSTATZEN DUTENAK

bilbide luzea du Ibarrako Merkatari
Elkarteak. 1999. urtean sortu zuten
Ibarrako merkatari ezberdinek, eta
gaur egun, Ibarrako 25 elkartekidek
osatzen dute, eta Ibarrako Merkatari Elkarteak Ibarrako merkatariak baino ez ditu batzen.
Herrietan komertzio txikiak dira kaleari
bizitza, argia eta kolorea jartzen diotenak.
Garbi dute, azken batean, beraiek direla herria sustatzen dutenak. Herritarrak herrian
bertan erostera animatu nahi ditu elkarteak
eta horretarako iaz bonu kanpaina egin zuten. Kanpainak «arrakasta» handia izan
zuela kontatu dute elkarteko kideek. Beste
herri batzuetan ere egin izan dira, baina
udalak bultzatuta izan direla zehaztu dute.
«Elkarte txiki batek honelako bonu kanpaina bat bere gain hartzea esfortzu nahiko
handia izan zen», esan dute.
Merkatariek kuota txiki bat ordaintzen
dute, eta gero urte osoan zehar kanpaina
ezberdinak egiteko baliatzen dute. Elkartekideek hilean 10 euro ordaintzen dituzte.
Elkartea sortuta, diru laguntza jasotzen
dute bai udaletik eta baita Eusko Jaurlaritzatik ere. Diru horrekin egiten dituzte kanpaina ezberdinak, eta elkartearen barruan

IBARRAKO
MERKATARI ELKARTEA
Telefonoa. 688 885 496
Helbide elektronikoa.
merkataritza.tolosa@gmail.com
argiterian ere arreta jartzen hasita daude.
Elkarteak herriko beste eragileekin saretzea ere bilatzen du, eta esaterako, Galtzakomik lehiaketarekin edota Lauburu Futbol elkartearekin elkarlana sustatzen dute.
Sarien bidezko kolaborazioak egiten dituzte, hau da, herrian bertan kontsumitzeko
diren erosketa txekeak ateratzen dituzte.

dauden merkatariak ari dira egiten lan guzti hori.
Herrira begirako lana
«Zein kanpaina mota nahi duten, zer izango den onuragarriena pentsatzen dute, bai
bezeroentzat eta baita beraientzat ere»,

azaldu dute. Zozketa bidezko kanpainak
ere egiten dituzte, eta esaterako, piper garaian, piper landareak ere oparitu izan dituzte.
Gabonetako kanpaina elkarte guztiek
egiten dute, eta Ibarran ere garai garrantzitsua izaten da salmentei begira, eta kaleko

Euskara ahoan
Euskararekin ere bat egiten du Ibarrako
Merkatari Elkarteak, eta aurtengoa urte berezia dute. Alde batetik, Kilometroak festa
egingo da urrian, eta urtean zehar hainbat
eta hainbat ekimen antolatzen ari direla
kontuan izanda, herriko dendetan ere eragin positiboa izatea espero dute.
Beste aldetik, 22. Korrikak herria zeharkatuko duela jakinda, merkatari elkarteak
ere bere ekarpena egingo du. Honela, hainbat eragileren artean erositako kilometroan
bere zatitxoa du.
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GERTUKO TRATUAREN GARRANTZIA

H

ernaniko eta Tolosako Catalana Occidente agentziak
2021eko urtarrilean fusionatu
ziren Biurrarena Aseguruak
izena hartuz, eta egun 9 pertsonek osatzen
dute taldea. Aseguruez gain finantzak lantzen dituzte eta 32 urte daramatzate horretan. «Ez gaude garai oso onean dirua geldirik uzteko planteamendurik egin gabe»,
esan du Iñaki Apezetxea Arratibelek, Tolosako agentziaren arduradunak. «Finkoan
dagoen interes baxuak eta egun dagoen inflazio handiak konturatu gabe deskapitalizaziora eramaten du. Denetarako finantza
produktu ditugu, baina pertsona bakoitzaren helburuak eta beharrak kontuan hartu
behar dira».
Hain modan dauden BGAE-ak (EPSV) ez
daudela zertan egin behar dio Apezetxeak,
bezeroak desgrabatzeko beharrik ez badu.
Gai honen inguruan, bezeroei bere ibilbide
profesionalaren inguruan galdetzen diete,
asko egon direlako Geroa-ra atxikita.
«Agian lanpostuz aldatzen dute, eta ez dakite eskubide ekonomiko batzuk dituztela,
eta beraz, jendeak onerako sorpresak hartzen ditu», zehaztu du.
Etengabeko prestakuntza jasotzen dute

G

BIURRARENA ASEGURUAK
Helbidea. San Frantzisko 41, behea, Tolosa
Telefonoa. 943 69 80 54
Whatsapp. 603 58 54 69
Webgunea. Segurosbiurrarena.com

lantaldeko kideek, eta pertsona bakoitza espezializatua dago arlo ezberdinetan. «Ezin
da guztiaz dena jakin, oso zabalak eta tarteka aldakorrak baitira aseguruak eta finantzak», esan du Apezetxeak. Aurrerapen digitalak ezinbesteko osagarriak dira, baina
Biurrarena Aseguruetan ez dutela inoiz tratu pertsonala ordezkatuko diote. «Aurrez

aurre egotea da onena». Bestalde, Tolosarekin duten inplikazioa nabarmendu dute:
«Tolosa&Co elkarteko kide gara 2021etik.
Gurekin poliza bat kontratatzen duen bakoitzari Tolosa&Co-ren parte den edozein dendatan gastatzeko 20 euroko bonu bat oparitzen diogu». Tratu pertsonalari garrantzia
handia ematen diote. «Guretzako izango ba-

lira bezala egiten ditugu aseguruak», esan
du Apezetxeak. «Argi azaldu behar dira gauzak, eta batez ere galderak egin, nahiz eta
galderaren bat diskreziorik gabekoa iruditu
hasiera batean». Adibidez, beste agentzia
batetik osasun edo bizitza poliza bat aldatzeko garaian bezeroari beti aurre-existentzia bat dagoen galdetu behar zaio, hau da,
osasun arazoren bat izan ote duen, poliza
berriak ez baitu hori bere gain hartzen. Izan
ere, orokorrean oso barneraturik daude kotxeko edo etxeko asegurua egitea, baina askotan gure bizimodua, osasuna, lanbidea
edota ondarea nola babestu daitekeen landu
gabe geratzen den atala izaten da.
Biurrarena Aseguruetatik ez dute arazorik
inoren etxera, baserrira edo enpresara gerturatzeko. «Gonbita egiten diegu, beraz,
konpromisorik gabe gure bulegora etortzeko edo beraiengana joateko hitzordua egiteko», esan du Apezetxeak. «Beti laguntzeko prest egongo gara».

BIDE BERARI JARRAITUZ

arbi zuen zertan lan egin nahi
zuen Maialen Santxez Armendariz berrobitarrak, eta 21 urterekin ireki du Maial estetika
zentroa, Ibarran. Praktikak egin zituen Miren Maite izenez ezaguna zen zentroan, eta
aurretiko erretiroa tarteko eskuz aldatu
dute. «Berak proposatu zidan», kontatu du.
Miren Maiteren lokalean geratzea erabaki
zuen. Abuztuan obra egin, eta irailaz geroztik Maial izenarekin ari da lanean.
Barru-barrutik ezagutu du estetika zentroa, eta ildo berari eutsi dio. «Bezeroek
ezagutzen naute, eta badakite nola egiten
dudan lana», azpimarratu du. «Ez naiz hutsetik hasi, beste harreman bat dago. Bezeroak eginak zeuden, eta gehiengo bat mantendu dut». Gustura dago lehen hilabeteekin, eta jende berriak ere barrura sartzeko
pausoa eman duela esan du.
Zerbitzu asko eskaintzen ditu Maial estetika zentroan. Argizari bidezko depilazioa
edo argi pultsatu bidezkoa egiten du; ile zuriak kentzeko elektrika ere erabiltzen du.
Presoterapia ere egiten du. Presoterapia nekatutako hankentzat, zirkulazio txarrarentzat edo likidoen erretentzioa dutenentzako tratamendua da, «zelulitisarekin lagun-

MAIAL ESTETIKA ZENTROA
Helbidea. Euskal Herria kalea, 12, Ibarra
Telefonoak. 943 67 41 93 / 747 43 62 40
Instagram. @estetika_Maial
Facebook. @Maial estetika

tzen du eta onura asko ditu», azpimarratu
du.
Aurpegirako ere tratamendu ezberdinak
eskaintzeko ditu. Aurpegiko garbiketa batetik hasi eta hidradermi tratamendura:
«Jende askok egiten du». Korrienteekin egiten dugu lana, eta «aurpegiaren beharreta-

ra egokitzen gara». Gel ezberdinak baliatzen ditu horretarako, eta «oso erlaxagarria
da», esan du.
Opari txartelak ditu jendeak gertukoei
oparitzeko, eta esan du oso ohikoa dela aurpegirako garbiketa edota masajeak oparitzea. Solariuma du Maial estetika zentroan.

Erlaxatzeko gorputz osoko masajeak egiten
ditu; ordu erdi edo ordubeteko saioak. Gorputz osoko esfoliazio ere egiten du: «Hilda
dauden zelulak kentzeko da, eta hurrengo
produktua hobeto barneratu ahal izateko».
Bekainetarako lifting eta iraunkor zerbitzuak ditu bezeroen aukeran, eta baita manikura eta pedikura ere.
Estetika zentroan erabiltzen dituen produktuak erosteko aukera ere eskaintzen die
bezeroei. «Mary Cohr eta Guinot etxe Frantsesekin egiten dut lana», zehaztu du. Horrez gain, Skintimes etxeko produktuak
erabiltzen ditu. Bartzelonatik ekartzen
ditu, eta itsas kolagenoa dute. «Aurpegiari
errutina on bat eman ahal izateko produktu
guztiak ditut». Esaterako, Skintimes krema
asko eskatzen diote: «Oso erraz saltzen da.
Eguzkirako babes osoa du, orbanentzat balio du eta itsas kolagenoarekin erregeneratu egiten du azala. Testura erraza du, eta gizonezkoei ere gustatu egiten zaie».
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HISTORIA OINARRI DUEN MARKA
Esperimentatzeko gune bat da Kimetz arropa denda. Mende laurden darama kalitatezko diseinuak dituzten arropa-marka
hoberenak eskaintzen; hiru denda ditu Tolosako Alde Zaharrean. Duela hilabete batzuk, bere lehen marka propioa diseinatzea
eta saltzea erabaki zuten jabeek, tolosarrek, herriko txoko ezagunenetatik abiatuta sortutakoa: Andia arropa marka.
KIMETZ
KIMETZ ARROPA DENDA

Arropa mota.
Andia arropa marka
(neskak eta mutilak)
Helbidea. Korreo kalea 35, Tolosa
KIMETZ #01 ARROPA DENDA

Arropa mota.
Mutilen moda
Helbidea. Kale Nagusia 8, Tolosa
KIMETZ #02 ARROPA DENDA

Arropa mota.
Nesken moda
Helbidea. Kale Nagusia 21, Tolosa
KONTAKTUAK

Telefonoa. 943 57 18 40.
Helbide elektronikoa. kimetz@kimetz.eu.
Webgunea. Kimetz.eu
Instagram. @kimetz.eu eta @andia.arropa
Facebook. Kimetz Denda eta Andia Arropa

ari buruzko kamisetak edota Tolosan Oria
ibaiak egiten duen ibilbidearekin eta hura
zeharkatzeko dauden zazpi zubien marrazkiekin osatutako diseinua daramaten arropak erosi ahal izango dira.

K

imetz arropa dendak 25 urteko
ibilbidea du moda munduan.
Nesken eta mutilen arropa (kalitatezko streetwear arropa) saltzen hasi ziren berezko estiloa duen Tolosako denda batean, eta azken urteetan garapen handia izan du. 2007an, Kale Nagusian
zituzten bi dendak bereiztea erabaki zuten:
Kimetz #01 (mutilen moda) eta Kimetz #02
(nesken moda). Iaz, berriz, helburu berri
bat ezarri zioten bere buruari, eta hirugarren denda irekitzea erabaki zuten Korreo
kalean. Horrela, Tolosako Alde Zaharrean
kokatzen dira hiru dendak, eroslearentzat
erosketa esperientzia erraztuz.
Ezaugarri klasikoek eta modernoek bat
egiten dute denda horietan; diseinua eta
funtzionaltasuna bateratzen dituzten jantziak eta oinetakoak dituzte, joskera eta
materialen kalitate berezikoak. «Gure janzkerarekin mundua aldatzeko alea jarri nahi
dugu; moda egiteko modu bat babestu. Sormena, benetakotasuna, jasangarritasuna

eta gertutasuna oinarri dituen denda ireki
genuen, bertako sortzaileen lana, hau da,
norbere inguruko baliabideekin modu ekologikoan eta natura errespetatuz egiten
dena, balioan jarriko zuena; eta noski, balio
horiekin bat egiten duten markak bidelagun izango dituena. Horiek dira komertzio
txikiaren geroa bermatzeko ez ezik, munduaren etorkizuna sendotzeko sustraiak.
Modak aldakorrak dira; egiteko moduak,
ordea, eraldatzaileak».
1854ko hiriburuaren mapa soinean
Korreo kaleko dendan, bere ilusio handienetako bat abiarazi zuten jabeek pasa den
udazkenean; bere lehen marka propioa diseinatzea eta saltzea erabaki zuten: Andia
arropa marka. Tolosarrek, herriko txoko
ezagunenetatik abiatuta sortutako marka
da, herriko eraikin garrantzitsuenetan oinarritzen baitira lehen bildumaren diseinuak. «Tolosaren presentzia diseinuetan ez
da esplizitua, sotila baizik», azaldu dute.

Horrela, lehen hilabeteetan, Oria ibaian
Zerkausiko arkuen isla daramaten kamisetak, Berdura Plazako bankuen marrazkiak
edo Andia Dorrearen koloreak nabarmentzen dituzten jertseak eta 1854ko Tolosaren
mapa (Gipuzkoako hiriburu izan zenekoa)
daramatenak izan dituzte salgai. Azken horiek, «arrakasta handia» izan dutela aitortu
dute jabeek, baita Andia izena daramaten
txapelek ere. «Egunerokotasunean hainbeste arreta jartzen ez diegun elementu horiei erreparatu diegu, hala nola, banku baten egiturari, ibaiaren islari edo koloretako
horma bati. Horrela, diseinuek tolosarrak
ez direnei ere zerbait iradoki diezaiekete»,
gaineratu dute.
Letxuga kalea eta zubiak
Lehen bildumak izandako erantzun onaren
ondoren, dagoeneko Korreo kaleko dendan
daude diseinu eta jantzi berriak, herritarrek
Andiaren izena soinean jantzita eramaten
jarrai dezaten. Besteak beste, Letxuga kale-

Kontakizuna, etiketan
Sarri, diseinuagatik edota koloreagatik gustuko dugulako jartzen dugu janzten dugun
arropa. Andiak, ordea, haratago joan nahi
izan du. Izan ere, jantzi bakoitzak bere diseinuaren atzean ezkutatzen duen istorio
txikia kontatzen du, etiketatze zainduaren
bitartez, erabiltzailea bera enbaxadore bilakatuz.
Ziurtagiri ekologikoa
Aire freskoa modari, aire garbia munduari
lelopean aurkeztu zuen bere burua Andiak.
Gisa honetara egiten du ingurumenarekiko
eta giza eskubideekiko errespetuaren aldeko aitortza, eta, era berean, moda egiteko
modua aldatzeko aldarriarekin bat egiten
dute. «Andiak ziurtagiri ekologikoa du;
izan ere, jantzi guztiek duten kotoia organikoa da, eta gainerako materialak jatorri ezbizidunekoak edo birziklatutakoak dira».
Fair Wear zigilua ere badu, produkzio
guztian inplikatutako langile guztien giza
eskubideak errespetatzen direla bermatzen
duena. «Horrela, moda egiteko beste modu
bat aldarrikatzen dugu, jasangarriagoa eta
bidezkoagoa, bai naturarekin, baita gizartearekin ere».
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AROMA ETA ZAPOREZ BETERIKO TXOKOA
Jatetxeaz gain, denda ere badute Benta-Aldean. Hau, ordea, Tolosako Belate pasalekuan dago, eta eskualdean ateak zabaldu
zituen lehen ardotegia da. Ardoa protagonista bada ere, beste hainbat alkoholdun edari eta bertako produktuak erosteko aukera
ere eskaintzen dute. «Gama guztiak saltzen saiatzen gara, produkzio txikienetik handienera, denei garrantzia bera emanez»

D

uela 50 urte Fermin Garmendiak herriz herri ardoa saltzeari
ekin zion. Bere pasioa zela ikusirik, duela 35 urte bere familiarekin batera Bodegon Benta-Aldea irekitzea erabaki zuen Anoetako industrialdean.
Bertan, tripa betetzeko, deskantsatzeko
edota hainbat produktu eskuratzeko aukera eskaintzen dute. Izan ere, jatetxea, ostatua eta biltegia dituzte, eta azken horretan
hainbat edari eta jaki saltzen dituzte. Euren
lana hedatzeko asmoarekin Tolosan bigarren denda bat zabaltzea erabaki zuten, eta
hala egin zuten Unai Garmendiak eta Iban
Arrutik.
Benta-Aldea 2
Hain zuzen, 2013an zabaldu ziren lehen aldiz Benta-Aldea 2 dendako ateak Tolosan.
Herrian aurkitu daiteken lokal zaharrenetakoa den arren, berezia ere badela kontatu
dute Benta-Aldea 2n: «Esaten dute bere garaian gaseosak egiten zituen gizon baten lokala zela, eta horregatik, gure produktuak
saltzeko lokal aproposa izango zela pentsatu genuen. Izan ere, paretak harrizkoak
dira, eta ezaugarri honi esker, hezetasunak
eta tenperatura aldaketak ez du hainbesteko eragina produktuetan. Ardoa mantentzeko hori oso garrantzitsua da».

Gama guztietako ardoak eskaintzen dituzte bertan; izen ezagun eta handietatik
hasi eta izen ezezagun eta txikiagoetara bitarte. Izan ere, upategi txiki askokin lan egiten dute, eta horregatik, supermerkatu askotan ez dauden ardoak ere Benta-Aldea 2ko apaletan aurki daitezke. Gainera,
bezeroek urte osoan zehar dendan dituzten
botila guztien eskaintza bereziez gozatzeko
aukera dute; botilak bakarka edo kutxatan
erosiz.
Ardoa dendako protagonista nagusia
bada ere, txakolina, sagardoa, likoreak,
whiskiak edota bestelako alkoholdun edarien eskaintza zabala dute, eta tragoarekin
batera tripa betetzeko jakiak ere ez dira falta. «Bertako produktuei garrantzia ematen
diegu, baina Nafarroa, Errioxa eta Andaluziatik ekarritakoak ere baditugu. Gehienbat ardoarekin batera hartzeko egokiak iruditzen zaizkigunak ditugu dendan: gazta,
olioak, hestebeteak eta kontserbak, besteak
beste», aipatu dute.
Gertukotasuna
Ardoaren mundua ezagutzen ez duen pertsona batek nahiko lan izan dezake botilaren aukeraketan, baita produktuen konbinaketan ere. Izan ere, dendako apaletan
edozein marka eta preziotako botilak aurki
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daitezkeela argi utzi dute Benta-Aldea 2n:
«Hiru euro eskas balio duten ardo botilak
ditugu, baita berrehun eurotik gora balio
dutenak ere». Horregatik, bezeroekin gertukotasuna beharrezkoa eta ezinbestekotzat dute bertan, haiei gidatu, informatu
eta laguntzeko helburuarekin.
Horretarako, atetik igarotzen diren bezero guztiei aholkularitza pertsonala eskaintzen dietela kontatu dute. «Adibidez, norbaitek produktu desberdinez osatutako pakete bat prestatu nahi badu, bere gustuak
kontuan hartuta hori osatzen saiatuko
gara, berak erabakitako aurrekontura egokituz. Bezeroak nahi duen merkatura gidatzen laguntzen diogu, ez baitago merkatu
bakar bat», esan dute.
Pakete pertsonalez gain, opari poltsak
ere prestatzen dituzte. Ardo botilak ez du
hutsik egingo, eta bertan beti izango du
leku bat. Gainera, oparia jasoko duenak ardoarekin batera bertako hainbat produktuez gozatzeko aukera ere izango du.
Etxeko zerbitzua herriz herri
«Bezero heldu asko ditugu, eta bere garaian
etxeko zerbitzua martxan jartzeko ideia
izan genuen arren, azkenean, pandemia
hasi zenean zerbitzua eskaintzeari ekin genion», kontatu dute.
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BENTA-ALDEA 2
Helbidea.
Belate pasealekua,
1. zenbakia, behea, Tolosa
Telefonoak.
943 50 66 38 (Tolosa),
943 65 40 79 (Anoeta) eta
607 813 274 (Unai Garmendia)
Webgunea.
Bentaldea.com
Helbide elektronikoa.
info@bentaldea.com
Facebook.
@Benta-Aldea
Egun Tolosaldeko hogeita zortzi herrietan egiten dute etxez etxeko zerbitzua Benta-Aldea 2 dendakoek, eta bezeroek erosketa egiteko aukera desberdinak eskaintzen
dituzte; helbide elektronikora (info@bentaldea.com) idatzi dezakete, dendako telefonoetara deitu dezakete –943 50 66 38 (Tolosa), 943 65 40 79 (Anoeta) edo mugikor
zenbakira 607 81 32 74– edota Tolosako Belate Pasealekuko 1. zenbakian dagoen dendara edo Anoetako industrial gunera gerturatu daitezke. Unean etxera eramateko eskaera egin behar dute eta bezeroek dendan
edo etxetik ordaintzeko aukera dute.
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ETXEAN EGINA, AUZOA ARGITZEN
MAITASUNEZ
DUEN TXOKOA

M

A

izmendi anaiak kirol denda eta armategiak 57 urteko ibilbidea du Amasa-Villabonan. Nerea Eizmendi
da bertako arduraduna, eta bezeroei gertutasuna
emateaz arduratzen da. «Nire helburua behin etorri den
bezeroa berriz ere bueltatzea da». Bezeroa dendatik «gustura» ateratzea bilatzen du. «Salmenta ez dut egiten egiteagatik», nabarmendu du. Bezeroen nahiak eta eskaerak entzun eta gomendioak ematen aritzen da Eizmendi.
Gertutasunean jarri du azpimarra, eta bezeroak ezagututa «probatzeko etxera eramaten ere uzten dugu». Jendeak
hori eskertzen duela esan du. «Ezagutzen gara jada asko,
eta askotan opariak zeinentzako izango diren ere badakigu, eta baita zer gustatuko zaion ere», gaineratu du. Garbi
du: «Horrek asko laguntzen du». Adibidea ere jarri du: «Askotan prenda bat ikusten duzu, eta jada badakizu zeinentzat izan daitekeen ere, eta hori bezeroak eskertu egiten
dizu». Gauza batzuk oso garbi ikusten dituzte Eizmendi
anaiak dendan, eta «asmatzen duzunean izugarria da, eta
horrek poztasuna ematen dit».
Udaberri-udako materiala jasotzen ari dira Eizmendi
anaiak kirol dendan. Bi kolekziorekin egiten dute lan: negukoa eta udakoa. Aurten inoiz baino beranduago jasotzen
ari badira ere, iritsi bezala jendearen eskura jartzen ari dira.
Pandemiak eragina izan du kiroleko materialean, eta batik
bat, negua oinetakoen aldetik oso txarra izan dela aitortu
du. Salmentei begira Eizmendik Gabonak ditu urteko erosketa garai indartsuena. Udaberrian, aldiz, urtebetetze asko
eta udara begira ere jendeak material ezberdina erosteko
joera duela kontatu du: «Galtza motxak direla, kolore
gehiago,...». Mota askotako arropa eta oinetakoez gain, material ugari dute salgai: motxilak, makilak, galtzerdiak,...
Esku pilotari begira lan asko egiten dute, bai arropa aldetik eta baita material aldetik ere: «Jantziak, oinetakoak, pilotak, takoak... guztia dugu». Futbolean ez daude espezializatuta, baina gainerakoan, igeriketa, mendia,... denetarik
dute. Marka askorekin egiten dutela lan azpimarratu du,
baina era berean, Interneteko plataformen aurka ezin dutela lehiatu adierazi du. Urteekin jendeak erosketak egiteko modua «asko» aldatu duela ikusi dute.
Armategia ere bada Eizmendi eta ehiza denboraldia bukatuta kanpo tiroa edo plater denboraldia denez, horri begira ari dira. Ehizarako material guztia dute, batik bat, kartutxo ezberdinak. Armen konponketak egiten dituzte ere.

iren harategian urteak daramatzate jardunean,
denen zerbitzura. Tartean aldaketak eta berrikuntzak izan badituzte ere, bezeroekin duten
konfiantza eta tratu bera izaten jarraitzen dute. Ilusioz eta
gogoz etenik gabe egiten dute lan, gainera; goizetik iluntzera arte, eta eguerdietan bezeroentzako itxi gabe.
2020ko abenduan zabaldu zituen Miren harategiak lokal
berriko ateak. Zehazki, Tolosako Nafarroa etorbideko 15.
zenbakian. Lokal berriak sukalde berria ekarri zion, prestatutako jakiak bertan sukaldatzeko aukera eskainiz. Geroztik, etxeko errezetak bertan prestatzen dituzte, ahalik eta
azkarren, denen eskura izateko.
Zerrenda luzea eskaintzen dute, eta tartean, bezeroek
prestatutako platerak erosteko aukera zabala dute, gainera. Lehen platererako paellak, entsaladak, budinak eta tortillak eskaintzen dituzte, besteak beste. Bigarren platererako ere aukera zabala dute: haragia, izan erreta, saltsan edo
beste hainbat eratara. «Lehen txekorra erabiltzen genuen,
baina orain gure produktuetan txerrikia ere erabiltzen
dugu. Horrekin, saltxitxak, gordinik jateko txorizoa edo
saltxitxoia bezalako jakiak prestatzen ditugu», kontatu du
Miren Pagolak. Hala ere, bezeroek harategian aurki ditzaketen produktu izarrak, dudarik gabe, txistorra eta kroketak direla azpimarratu du. Izan ere, iazko abenduan lehen
aldiz Euskal Herriko XXIII. txistorra lehiaketan parte hartu
eta txapela eraman zuen harategiak. Kroketen kasuan, berriz, bost zaporetako kroketak egitetik, 14 zaporetako kroketak egitera iritsi dira.
Menua osatzeko, etxeko postreak ere mimoz prestatzen
dituzte: arroz esnea, torradak, esne frijituak, flana, natillak
eta gazta tarta, besteak beste.
Lokaleko berrikuntzak ere, ordutegi aldaketa ekarri
zuen. Geroztik, astegunez 08:30etik 20:30era zabalik izaten dute, eguerdietan itxi gabe, eta larunbatetan, 08:00etatik 13:30ak arte.
Gerturatu ezin duenarentzat Whatsapp zerbitzua jarri
dute martxan, eta 606 543 249 zenbakira deituta egin daitezke eskaerak. «Hori bai, denborarekin egin behar dute eskaera, bezeroak etortzen direnerako guk aldez aurretik
prestatuta izan dezagun», esan du. Horrez gain, etxerako
zerbitzua ere badute, baina, kasu honetan, Tolosa&Co-ren
Gogoko zerbitzuaren bidez egiten dute.

EIZMENDI ANAIAK,
KIROLAK ETA ARMATEGIA

MIREN HARATEGIA

3 TABERNA

Helbidea. Nafarroa etorbidea, 15, Tolosa
Telefonoa. 943 65 07 84
Whatsapp zerbitzua. 606 543 249
Instagram. @miren_harategia

Helbidea. Oria kalea, 12, Tolosa
Telefonoa. 688 77 37 33
Instagram. @3taberna
Facebook. @HiruTaberna

Telefonoa: 943 69 26 23 / 688 844 983
Helbidea. Kale Berria, 19-21. Amasa-Villabona

teak zabaldu bezain laster biziberritu zuen auzoa 3
Tabernak. Hiru urte daramatzate Oria kaleko 12.
zenbakian, eta geroztik, auzotarren elkargunea bilakatu da. Bertan, geldialditxo bat egiten duten guztiek artean murgildu daitezke zerbait edaten duten bitartean
edota bertako plater berezien laguntzarekin. Izan ere, taberna ez ezik, artisten txokoa ere bada.
«Tolosar askok ezagutzen ez zuten plaza zen lehen, baina taberna ireki genuenetik askoz ezagunagoa da», kontatu
dute 3 Tabernan. Kokaleku bikaina du, plaza zabal batek
inguratzen baitu lokala. Horri esker, terrazako zerbitzua
eskaintzen dute, egun eguzkitsuetarako ezin hobea. Gainera, egunero dago zabalik. Astean zehar 17:00etan abiatzen
badira ere, asteburuetan goizean goizetik iluntzera arte zabaltzen dituzte ateak.
Mokadutxo bat hartu nahi dutenek bertan lortzeko arazorik ez dute izango, razioen eskaintza zabala baitute: kroketak, txanpiak, natxoak guakamolearekin eta albondigak
tomatearekin, besteak beste. Gose gehiagorekin etortzen
direnek barazki eta haragi lasagna dastatzeko aukera ere
izango dute, baina inor ez da geratzen bertako plater izarra
probatu gabe: pizza. Guztira, hamalau pizza ezberdin egiten dituzte, eta zerrenda handitzeko asmoarekin jarraitzen
dute.
Hala ere, pizza osorik nahi ez duenak, barran edukitzen
dituzten pizzak zatika probatzeko aukera ere izaten du. Astelehenetik asteazkenera tragoarekin mokadutxo bat oparitzen dute, eta ostegunetan pizzapote ospatzen dute; tragoarekin batera, pizza zati bat jateko aukera eskaintzen
dute. Nahi duenak, ordea, asteko edozein egunetan arte
poteoan murgiltzeko aukera ere izango du. Izan ere, taberna ez ezik, artisten lanen erakusleiho ere bada 3 Taberna.
«Bezeroek, zerbait edan eta jaten duten bitartean, ondo pasatzeko taberna ere izatea da helburu», esan dute.
Hala, urtean zehar hainbat ekimen antolatzen dituzte;
zuzeneko musika eta erakusketak dira nagusi, baina dantza edota bertso saioak eta tailerrak ere antolatu izan dituzte, besteak beste. Guztira 70 ekitaldi antolatu zituzten lehen urtean, baina pandemia iristean bertan behera utzi behar izan zuten. Maiatzetik aurrera ohiturei berriro eusteko
eta taberna artez betetzeko asmoarekin daude, «errespetuzko gune bat eraikiz».
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GUZTIAK DU UKITU BEREZIA

uela bost urte zabaldu zituen
NZB dendako ateak Gema Berdealek, bere bikotearen laguntzarekin, Tolosako Korreo kaleko 16. zenbakian. Sektore erabat desberdin
batean lan egitetik zetorren, eta modaren
bueltako interesak eraman zuen proiektu
berri bat sortu eta denda ilusioz irekitzera.
Gustuko lekuan aldaparik ez, pentsatu eta
egin. Tolosan faltan sumatzen zuen hori eskaintzeko asmoz ekin zion proiektuari
2017an, eta horretan dihardu gaur egun ere.
NZBko atea gurutzatzen baduzu, goitik
behera jantzi zaitezke bertan, detailerik txikienak ahaztu gabe, guztia topatuko duzulako: mota guztietako arropaz gain, zapiak,
gerrikoak, bitxiak, motxilak, poltsak, galtzerdiak, zapatilak, sandaliak, eguzkitarako
betaurrekoak, diru zorroak eta beste hainbat osagarri aurki daitezke. Finean, denetarik dago eta denek dute ukitu berezi bat,
besteetatik bereizten duena. Guzti-guztia,
emakumeentzat.
Gehienbat erosotasuna da bilatzen dutena NZB dendan. Egunerokoan erabiltzeko
moduko arropa eta osagarriak eskaintzen
dituzte horretarako. Markaren arabera, badaude sport estilora hurbiltzen direnak.

K
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NZB
Helbidea. Korreo kalea 16, Tolosa
Telefonoa. 943 573 960
Instagram. @nzb_tolosa
pahiru marka handi izaten ditu normalean
dendan, kanpotik ekartzen dituenak, baina
geroz eta gehiago aurki daitezke bertako
markak, marka txikiagoak, Euskal Herriko
sortzaileenak direnak. «Marka txikiekin lan
egiteak baditu bere abantailak, bertakoa
zaindu egin behar da, eta sortzaile bikainak
ditugu urrutira joan gabe».

Hala ere, badira zertxobait jantziagoak izan
daitezkeen arropak ere.
Eta hori bai, ingurumenak kezkatuta eta
ingurumena zaintzea helburu, hainbat
markek eskaintzen dutena kontuan izanda,
birziklatutako materialekin egindako arropa zein oinetakoak erosteko aukera ere ba-

dago. «Marka batzuk material birzkilatuarekin egiten dute lan, gustuko dut hori, eta
asko zaintzen dut gero dendan saltzeko
erosten dudana», azaldu du.
Hainbat marka ezagunekin egiten du lan,
Ecoalf edo French Connection bezalakoekin, besteak beste. Erreferentziazko biz-

Bertako markak
Bertakoen artean, Maixala edo Hamahiru
bezalako marka euskaldunak aurki daitezke motxila eta poltsetan, eta Land Studio
marka, adibidez, arropan. «Askotan, kanpora joaten gara arropa edo osagarri bereziak aurkitzera, baina hemen bertan ere
eder eta on askoak ditugu».
Eskaintza anitza eta zabala duenez, adin
guztietako emakumeentzat bada zerbait,
izan gazte zein helduentzat. Orain, gainera,
udaberrian sartu berri, kolore biziak nabarmendu dira dendan, kolore alaiak, «gu ere
alaitzeko».

ESPERIENTZIAK EGIN DITU ADITU

lasikoetako bat da Tolosan Kopibat denda. Lokal txikiago batean abiatu zuen bere ibilbidea
1993an, eta 2001etik daude Lizardi plazako 2. zenbakian. Ordutik, puntapuntako makineriarekin egiten dituzte kopiak zein inprimatzeak.
Klasiko bat izanagatik, eguneratuta bizi
dira, esaterako, 1995ean, diapositibetatik
fotokopiak koloretan egiten zituzten makina bat ekarri zuten. Joxean Azurmendi arduradunak kontatu du Tolosan sentsazio
bat eragin zuela garai hartan: «Mendira joaten zen jende askok diapositibak egiten zituen, eta paperean ateratzen hasi ginen ia
fotokopia baten prezioan. Lan pila bat egin
genuen».
Gaur egun, teknologia aurrerapenek hala
eskatuta, inprimatze digitala lantzen dute
gehienbat. Zuri-beltzean edota koloretan
egiten dituzte kopiak eta inprimaketak, A4
eta A3an.
Inprimaketen kasuan, USB memorian
eramanda edo kopibat@gmail.com helbide
elektronikora bidalita egiten dituzte. Eta
neurri estandarretatik aparte, plotter bat
daukate, zabaleran metro bat arte inprimatzen duena.

KOPIBAT
Helbidea. Lizardi plaza 2, Tolosa
Telefonoa.943 655 166
Helbide elektronikoa. kopibat@gmail.com
Instagram. @kopibat
dira. 30 urteko esperientzia dute horretan
ere, eta merkatua oso ondo ezagutzen dute.
«1995ean, toner kartutxoak eskuz birziklatzen hasi ginen, lan hori egiten duten enpresak sortu aurretik», kontatu du Azurmendik.
Ia hogeita hamar urte hauetan jaso duten
esperientziak ematen die profesionaltasuna, jakintza horrekin egiten die aurre bezeroen eskakizunei. «Dendarekin hasi ginenean, guztia eskuz egiten genuen, eta makina berriak sortu ahala joan gara lana
egokitzen. Mundu bat da».

Plastifikazioak edota planoen inpresioak
ere egiten dituzte, bai zuri-beltzean eta baita koloretan ere. Kartelgintzari ere eskaintzen diote lekua, eta zenbait inprenta lan
ere egiten dituzte.
Horrez gain, eskola materialaren eta bulego materialaren eskaintza zabala dago,

denetarik aurki daiteke. Marka ezagun ugari dituzte eskura, eta ahal denetan, eskola
agendak eta bestelakoak euskaraz izan daitezen saiatzen dira, «nahiz eta ez den lan
erraza».
Kontsumigarri informatikoetan, hau da,
tinta kartutxoetan eta tonerretan adituak

Bilketa puntua
Hogeita bost urte daramatzate Seur paketeria enpresarekin lanean, bilketa puntua
izaten. Paketeak hartu, itzuli edota bidali
egin daitezke zerbitzu horren bitartez. Komertzioa zabalik dagoen ordutegian gerturatu daiteke dendara, bezeroen erosotasuna bilatzea helburu.
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SALGAIA ETA TRATUA, ETXEKOA
Etxeko arropa saltzen dute Galerias MJ Villabonako Kale Berrian kokatuta dagoen dendan; gortinak, alfonbrak, oherako
estalkiak, maindireak, burkoak eta etxerako beharrezko gainerakoak dauzkate aukeran. Gertuko tratua eta aholkularitza dira
saltokiaren ezaugarri nagusiak: etxeko giro goxoa sortu eta egokiena den irtenbidea eskaintzen diote bezeroari
GALERIAS MJ
Helbidea. Kale Berria 33, Amasa-Villabona
Ordutegia.
Astelehenetk ostiralera:
09:30 - 13:00 / 17:00 - 20:00.
Larunbatetan:
09:30 - 13:00
Telefonoa. 943 69 12 44
Helbide elektronikoa. galeriasmj@gmail.com
Instagram. @galeriasmj
Facebook. @galeriasmj

S

oka luzea du Galerias MJ dendak.
1961etik darabil izen hori, gaur
egungo jabe Carmen Fuenteren
gurasoek, Maria Jesus San Sebastianek eta Pedro Fuentek, Villabonako Kale
Nagusiko 71. zenbakian denda zabaldu zutenetik. «Aurretik nire amonak Axun mertzeria zuen toki horretan eta gerora nire
amak hartu zion lekukoa. Amari berriz nik
neuk eta 2003an lekuz aldatu ginenetik
Kale Berriko lokalean gabiltza. Betidanik
ezagutu izan dudan lana da, nire bizitzaren
parte», dio Carmen Fuentek.
Etxerako arropa da Galerias MJ dendaren
indargunea. Gortinak, alfonbrak, ohe estalkiak, edredoiak, toallak edota maindireak
saltzen dituzte nagusiki, eta norberarentzako arropak ere bai, pijamak eta barruko
arropak, esate baterako. «Pixkanaka dekoraziorako salgaiak ere sartzen joan gara, koadroak, lanparak edota erlojuak saltzen ditugu. Giro oso bat sortzeko lagungarri izan
daitezkeen elementuak, alegia».
Izan ere, argitasuna, koloreak, moldagarritasuna edo dekorazioan ohikoak diren
gainerako gaien inguruko aholkularitza eskaintzen dute dendaren ardura daramaten

Carmen Fuentek eta Begoña Goyak. «Espazioak produktuei moldatu behar izan gabe,
guk moldatzen ditugu produktuak espazioetara. Gure espezialitatea zuzeneko zerbitzua ematea da: etxeko neurriak hartzen ditugu, produktua bezeroaren beharretara
moztu edo moldatzen dugu dendan, eta
guk instalatzen diogu, modu azkar eta erraz
batean. Emandako epeak zuzen betetzen
saiatzen gara, horri jendeak garrantzia handia ematen baitio. Konfiantzazko tratua
ematen saiatzen gara, gertukoa, eta bezeroa
aholkatzen dugu gure etxerako ariko bagina bezala», esan du Fuentek.
Salmahaian maindireak saltzen dituzte
gehien. Merkeak eta neurri guztietakoak
izaten dituzte, baita neurri berezietakoak
ere. «Kalitateari garrantzia handia ematen
diogu eta gurera horrelakoak erostera etortzen denak berme hori badu». Adin ertaineko emakumeak dira dendara gehien hurbiltzen direnak, baina etxea jartzen ari diren
bikote gazteak ere gerturatzen zaizkie.
«Adibidez, gortina biribilgarriak oso boladan daude orain eta estore eta bestelakoen
bila gazte asko etortzen zaigu». Villabona
bertako eta eskualdeko jende asko gertura-

tzen da Galerias MJra, baita Andoain edo
Ordiziako jendea ere.
Pandemiak etxeko arropen sektorean gorakada suposatu duela diote dendako arduradunek. «Itxialdiaren ondoren berriro
denda zabaldu genuenetik ikaragarrizko
lan pila izan dugu. Etxean denbora gehiago
pasa ahala garrantzia gehiago ematen hasi
zaio jendea etxea txukun mantentzeari.
2008tik beherakada sumatzen ari ginen eta
azkeneko bi urteetan, zorionez, buelta
eman zaio egoerari».
Betikoa bide berrietatik
Galerias MJn garrantzi handia ematen diote erakusleihoari eta maiz aldatu eta egokitzen dute. «Lan handia da baina niri izugarri gustatzen zait», aipatu du Fuentek. Denda txikia izan arren erakusleiho asko
dauzka eta hori baliatzen dute saltzaileek
barruan duten eskaintzaren berri emateko.
«Giro ezberdinak dauzkagu eta salgaiak aldiro aldatzen ditugu; gainera erakargarriago eta txukunago erakusteko, landareak,
lanparak edota mahaiak jartzen ditugu produktuekin batera. Ikusgai dagoen guztia
salgai ote dagoen galdetzen digu jendeak

eta guk baietz erantzuten diegu», dute dendako arduradunek.
Garaian garaiko eskakizun eta modetara
adi egoten saiatzen dira Fuente eta Goya.
Katalogoetan begiratu eta azoka ezberdinetara joaten dira momentuko joerak zeintzuk
diren ikusteko eta gertutik jarraitzen dute
baita ere sektore berdineko gainerako saltokiek egiten dutena. «Ez urte batetik bestera,
baina sei-zazpi urtean koloreak aldatzen joaten dira. Garai bat egon zen non kirrinka
eragiten zuten kolore bizi horiek eskatzen
zituen jendeak. Orain, berriz, zuria eta grisa
eramaten dira gehien eta pixkanaka berde
argiagoetara doa joera».
Bezeroen gustuak zeintzuk diren asmatzen laguntzen die Fuente eta Goyari urte
guztiotako esperientziak. «Bezeroa dendan
sartu bezain pronto antzematen dugu askotan zer eramango duen. Guri entzutea dagokigu eta aholkua eskatzen badigute ematea;
haientzako egokiena zer izango den
asmatzen saiatzen gara. Eta zerbaitetan asmatuko dugu, urte askotan etorri izan diren
bezeroak ditugulako, guregan konfiantza
dutenak. Herri txikiak dira hemen ingurukoak eta elkar asko ezagutzen dugu. Gertutasun hori da gurea bezalako merkataritza txikiak eskaini dezakeen balioa», dio Fuentek.
Tradizioa eta modernitatea uztartzen dituzte Galerias MJn. Urteak dira sare sozialak erabiltzen dituztela eta Oria Merkatari
Elkarteak eskainitako formazio saio baten
ondoren hasi dira Instagram erabiltzen.
«Etxeetan egiten ditugun instalazioen argazkiak zintzilikatzen ditugu bertan. Nire
mugak badauzkat, baina oso saiatua naizenez, ahalegintzen naiz sareak eguneratuta
edukitzen. Garrantzitsua iruditzen zaigu
bertan egotea», esan du dendaren jabeak.
Buru-belarri lanean jarraituko dute Galerias MJn. Abuztuan denda astebetez ixten
dute, baina gainerakoan urte osoan zabalik
izaten dute. 1945ean amonak irekitako bidea segitzen du Carmen Fuentek, merkataritzaren tradizioa jaso eta berritzen du egunetik egunera.
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KOSMETIKAN BARRENA, ILUSIOZ BETERIK

K

osmetika munduan aldaketak
etengabeak dira, eta Saberrin
ere ez dira atzean geratzen. Lurringintzako eta drogeriako,
zein opariak egiteko nahi beste artikulu saltzen dituzte bertan. Produktu tradizionalak
alde batera utzi gabe, produktu berriek ere
lekua dute dendako apaletan. Orain, gainera, hainbat zerbitzu berri jarri dituzte martxan, euren bezeroak zaintzeko helburuarekin.
Laukote profesional batek osatzen du Saberri; horiek dira Garbiñe Mozo, Yeray Garcia, Amaia Ruiz, eta Susana Ortiz, hain zuzen ere. Euren helburua bezeroak zaintzea
da, eta dendan erosketaren bat egiten duen
bezeroak gustura ateratzeaz arduratzen
dira ere. Horregatik, bezero bakoitzaren
egoeran sortzen diren behar eta nahiei
aholkuak ematen dituzte, kalitate eta prezio hoberena eskainiz. Finean, egunetik
egunera Saberrin gauzak «zuzen» eta
«ondo» egitea gustatzen zaiela erakusten
dute. Euren lanaren erakusleihoa dute kabina. Makilatzeko txokoa bezala ezagutzen
dute gehienek, baina bertan beste hainbat
zerbitzu gehiago ere eskaintzen dituzte.
Orain, ordea, beste bi zerbitzu berri gehitu

SABERRI LURRIN-DENDA
Helbidea. Kale Nagusia, 17, Tolosa
Telefonoa. 943 67 11 28.
Webgunea. Saberri.com
Helbide elektronikoa. saberri@saberri.com
Instagram. @perfumeria_saberri

dizkiote zerrendara eta horietako bat egun
modan dagoen betileetako permanentea
da. «Betileen kurbadura modu naturalean
altxatzeko eta nabarmentzeko tratamendu
aproposa da, betileordeak erabili gabe»,
azaldu dute. Tratamendu honetan betileen
tindagaia ere aplikatu ohi dela gehitu dute,

«betileen bolumen eta intentsitate handiagoa eta begietan argitasun gehiago lortzeko
asmoarekin». Betileetako maskara ordezkatzeko ere balio du, gainera. Tratamenduak guztira hilabete batetik bi hilabete bitarteko iraupena du.
Bekain-ijezketa da zerrendan gehitu du-

ten azken zerbitzua. Hau, ordea, bekaineko
bilgarriari ezartzen zaion tratamendu erdiiraunkorra da, «ilea leundu eta bezeroak
nahi duen forman finkatzeko, bi hilabeteko
iraupenarekin».
Bezeroen nahi eta beharretara egokituz,
tratamendu honetan ere bekainen tindagaia erantsi daiteke.
Aurpegiko depilazioa ere egin izan ohi
dute, baita manikura erdi-iraunkorra ere.
Azken hori manikura arrunta baino tratamendu eraginkorragoa da, eta, batez ere
kolorearen iraupenean du eragin handiena. Gainera, manikuraren munduan oso
ezaguna den eta berme handiagoa duen
marka berri batekin lanean hasiko direla
kontatu dute.
33 urteetako esperientziak eta bezeroekin sortzen duten konfiantzak egiten du berezi Saberri, eta ilusioz beterik bidean aurrera jarraituko dute.

HONEKIN ESPERIENTZIA, BIZITZEKOA

A

itor Odriozolak gidatzen du Honekin ile-apaindegia. 1965an
bere amak Conchi ile-apaindegia zabaldu zuen, eta bertako
giroak inguratuta hazi eta hezi izan zen. Ileapaindegian sortzen den xarma, giroa eta
energiak erakarri zuen, eta ikasketak burutu eta oso azkar hasi zen lanean.
Odriozolak, hala ere, argi du bere ofizioan beti ikasteko prest egon beharra dagoela:
teknika berriak, modak, joerak berriak... Eta
bezeroen eskaera berrietara moldatzeko gertu egotea. Lantalde osoa murgiltzen da etengabeko trebakuntzan. «Hori dela eta, ohiko
gure zerbitzuak berritu eta erritual zerbitzu
bihurtu ditugu: mozketa errituala, kolore
errituala eta argitasun erritula», zehaztu du.
«Erritual hauekin bezeroei zerbitzu osoa eta
profesionala eskaintzen diegu. Izan ere, erritualen bidez gauzak ahalik eta ondoen egiteko prest izaten gara, bezeroentzat emaitza
onenak lortzeko».
Honekin ile-apaindegian zerbitzu berriak
eskaintzeko prestatzen ari dira etengabe, ile
osasuntsua izatea ardatz hartuta. Balayage
izenekoa ilea argitzeko teknika bat da, baina
modu berezian izaten da, ez baita aldaketa
bortitzik nabarmentzen, oso modu difumi-

HONEKIN ILE-APAINDEGIA
Helbidea. Santa Maria plaza 1, behea; Tolosa
Telefonoa. 943 67 22 44
Whatsapp. 943 67 22 44
Instagram. @estilistak_honekin_peluqueria
Facebook. @Honekin

natuan geratzen delako. Anti-frizz edo ile
harrotuaren aurkako tratamenduaren bitartez ilea leuna geratzen da, distiratsuago eta
osasuntsuagoa, bere berezko izaera galdu
gabe. Lisatu perfektua teknikarekin ilea lisatzez gain, egoera goxo batean geratzen da,
mugimenduarekin, lau hilabete inguru. Ez

da geratzen zanpatuta, baizik bolumenarekin, eta ondoren ileak bere berezko izaera
berreskuratzen du. Odriozolak garrantzia
handia ematen dio bezeroarekin izaten duten harremanarekin: «Aurretik diagnostikorako tarte bat hartzea beharrezkoa da, bezeroarekin patxadaz hitz egiteko, beraiei en-

tzun eta zerbitzu egokienak proposatzeko.
Helburua da norberaren irudia hobetzen laguntzea».
Honekin ile-apaindegian leku urbano eta
moderno bat aurkituko du bezeroak, ongizate esperientzia bat. «Bezeroaren edertasuna
eta bere ilearen osasuna zaindu nahi dugu,
baina guztiaren gainetik barrutik hobeto
sentiaraztea nahiko genuke. Giro atsegina
sortzeko lan egiten dugu, zentzumen guztiekin bizitu dezan Honekin esperientzia», dio
Odriozolak. «Gure izateko eta lan egiteko
moduak definitzen gaitu. Zintzotasuna, zoriontasuna, jasangarritasuna edo bikaintasuna egunero aplikatzen saiatzen gara gure
lanean. Ile-apainketa ulertzeko modu berri
batera gonbidatzen ditugu bezeroak».
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HERRIARI BIZIA EMATEKO

ehin eta berriz errepikatzen da
herria bizi mantentzen laguntzen dutenak saltoki txikiak direla. Merkataritza sustatzen
dute, baina ez bakarrik. Herrien garapen
ekonomikoan garrantzia handia du merkataritzak, eta hori indartzea eta sustatzea
ezinbesteko da. Kalitatezko enplegua sortzeko berebiziko garrantzia dute gainera.
Herri guztiek dituzte azpiegitura komertzialak eta horiek hutsik ikustea tristura
eragiteaz gain, lokalen alokairuko salneurrian du eragina.
Geroz eta gehiago dira herriko ekonomia
sustatzeko eta herriak biziberritzeko lokal
hutsak betetzeko programak garatzen dituzten udal eta eragileak. Lokal horiek etxebizitza bihurtzeko ekimenak garatu dituzte
batzuk, ekintzaileentzat leku erakargarri
egin dituzte beste batzuek eta horiek alokatzeko edo erosteko diru laguntzak bideratu
dituztenak daude ere, baina guztiek dute
helburu bera: herria biziberritzea.
Programa desberdinak
Tolosako Udalak esaterako iaz bideratu zituen hainbat proiektu lokal hutsek sortutako egoerari buelta eman asmoz. Beharrizan

harrean badago) eta alokairu-erosketa gastuetarako da, puntuaketa baten ondoren.
Azkenik, Gune Biziak programari jarraipena eman zion. Proiektu horren helburua
da merkataritzako eremuak erakargarri eta
atseginak egitea eta kale-espazio eta lokal
hutsak dinamizatzeko ekintzak sustatzea.

berriei erantzuteko eta hiri ekonomia osatzen duten sektoreak indarberritzeko eta jasangarri egiteko helburuarekin ordenantza
berritu zuen eta hiru ataletan banatu zuten
araua.
Batetik, Berriz programa sustatu zuen.

Programa horren helburua da tokiko saltokietan belaunaldi aldaketa eta negozien eskualdaketa bermatzea.
Ekin programa berriz, enpresa ekimen
bat abiarazten laguntzeko programa da.
Diru laguntza lokala birgaitzeko (Alde Za-

Galdetegia
Villabonako Udalak merkataritza sustatzeko ahaleginetan dago ere. Azken urteotan
tokiko merkataritza sektorea etengabeko
aldaketak jasotzen ari dela iritzita eta COVIDak sortutako pandemiak egoera areagotu duela ikusita, sektorea berrantolatu behar dela uste du.
Hori dela eta, Oria Merkatarien Elkartearekin elkarlanean, herriko merkataritza,
ostalaritza eta zerbitzuak berrindartzeko
planaren lanketa prozesua ari da garatzen.
Horren baitan, webgune bat sortu du estatistiketan eta merkatu azterlanetan aditua
den Ikertalde Grupo Consultor enpresarekin batera, eta herritarrei zein merkatariei
galdetegi zehatz bat betetzeko eskatu die.
Galdetegiak betetzeko epea bukatu da jada,
eta jasotako emaitzak ari dira aztertzen
orain.

