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GABONAK

Gabonetako opari politenak erosteko gida,
barruko orrialdeetan
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Laguntzailea:

902 36 38 51
Astelehenetik egubakoitzera, 

09:00etatik 21:00etara.

Harpidedun egiteko:

Mediterraneoan zeharreko itsas-bidaiaren
ZOZKETA ABENDUAREN 16AN

Abenduaren 16an, eguena, egingo da zozketa, GOITBko Berriak saioan, 20:00etan.
Asteleheneko Goienkaria-ren  harpidedun guztiak sartuko dira zozketan.

Egin zaitez Asteleheneko Goienkaria-ren harpidedun, 
eta  zozketan parte hartu ahal izango duzu.

Ez galdu aukera. Harpidetu zaitez!
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Arantzazu eta Trini Mujikako saltzaileak.

• Barrenkalea 1
BERGARA 

• 943 76 29 91 

• Eskularruak • Bufanda • Aterkia

72 €Burberrys jantzi-jokoa

“Ehun berriekin, berokiak oso
arinak baina epelak dira”
Negurako, zer motatako berokiak
datoz?

Oihalezko berokiak gero eta gutxiago
eskatzen dira; aurten parkak ikusiko dira
gehiago, batez ere, euritarako. Baina esti-
loari dagokionez, betiko modeloak eduki-
ko ditugu.

Aurtengo nobedadea zein da, hortaz?
Berritasun handienak teknologiak eka-

rriko ditu. Alde handia dago aurreko urte-
etatik, orain, mikrozuntzekin, beroki arin
eta epelak lortzen dira-eta. Gainera, ehun
berriekin berokiak ez dira bi urtean-edo
garbitu behar, orbain eta urari ez dielako
sartzen uzten. Tencel izeneko ehuna da
azken nobedadea, goxo-goxoa da eta era-
bat ekologikoa, gainera. 

Gabonetan zer da oparitarako gehien
erosten dena?

Opari txikiak, gehienbat: Burberrys
etxeko bufanda, kapel edo eskularruak.
Alkandoratan, esate baterako, aukera oso
zabala dago, nahiz eta betiko joera klasi-
korakoa izan den.

Gazteek ere klasikora jotzen dute?
Gazteentzako bestelako markak ditu-

gu, Pepe Jeans bakeroak edota kamise-
tak. Nagusiagoak, adibidez, beste mota-
tako osagarriekin ausartzen dira gehia-
go,  bufandekin  edo biserekin. Orain dela
urte pare bat hasi ginen Burberrysen
biserak saltzen eta azkenaldian eskari han-
dia izan dugu. Gabonetarako opari bere-
zia izan daiteke bisera.

SASTRERIA
MUJIKA

Idoia Lonbidek etxekoen tradizioa jarraitzen du.

• Bidekurutzeta 5
BERGARA 

• 943 76 10 57

• Emakumezkoendako • Narruzkoak

116 €Pedro Miralles botak

“Emakumeen botetan, gero eta
borobilagoak izango dira puntak”
Bergaran betidanik ezagutzen den den-
da da zuena, ezta?

Familiako hainbat belaunaldi pasatu
dira dagoeneko dendatik. XIX. mende
hasieran zabaldu zuen denda gure aitaren
aitaitak. Belaunaldiz belaunaldi familia-
ko makina bat kide ibili gara dendan lane-
an. Ni, esaterako, laugarren belaunaldi-
koa naiz.

Negua gainean daukagu;  zapata on
parea, beraz, Gabonetarako opari
bikaina izan daiteke?

Egun hauetan oparitarako gehien sal-
tzen duguna etxeko zapatilak dira. Hala
ere, umeei ere asko oparitzen zaizkie botak
eta aurten oso kolore bizikoak dira. Nes-
ka-mutikoendako, adibidez Geox izeneko

zapatilak asko saltzen dira. Adin bakoitzari
berea dagokio.

Aita bati zer zapata mota oparituko
zenioke?

Batez ere, erosotasunari begiratuko
nioke. Hala ere, zapata erosoak izateak
ez du kentzen dotoreak izatea. Beraz, bi
ezaugarri horiek konbinatuta: erosota-
suna eta dotoretasuna.

Eta amari, berriz?
Gorainoko botak, adibidez. Egia da

emakumeen oinetakoetan adinaren ara-
bera asko aldatzen direla gustuak. Gaz-
teek, adibidez, zapata troteroagoaknahia-
go izaten dituzte, funtzionaltasuna moda
kontuen gainetik. Beraz, ama nolakoa den
ikusi eta horren arabera aukeratu.

LONBIDE
OINETAKO DENDA

Opari 
onena!

Opari 
onena!

GIZONEZKOENDAKO ARROPAK • NEURRIRA EGINDAKO TRAJEAK DENENDAKO OINETAKOAK
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Marga, Arrasaten daukan dendan; Bergaran ere badauka.

• Iturriotz 21
ARRASATE
943 71 17 40 

• San Pedro 20
BERGARA
943 76 05 37

• Andamio etxeko txamarra • J.L. LLorella bufanda eta txanoa

EMAKUMEZKOENDAKO JANTZI-JOKOA

“Negu sasoian ere, kolore biziko
arropak daude modan aurten”
Joera nagusirik badago sasoi honeta-
rako?

Kremailera asko ikusten ari gara aur-
ten eta puntuzko jertse eta berokiak ere
bai. Lepo altua dago oso modan aurten eta
koloreei dagokienez, oso biziak, nahiz eta
negua izan. Udaberriari begira ere joera
bera datorrela ematen du. Kolorea izango
da nagusi: pistatxoa, laranja... 

Zein motatako arropa saldu ohi
duzue Gabonetan?

Batez ere egunero erabili ahal ditugun
gauza txikiak, sport estilokoak. Negu-
sasoian ez dugu hainbeste arropa saltzen.
Uda edo udaberri aldera etortzen da jen-
de gehiago, eguzki izpiek animatuta-edo.
Neguko arropak garestiagoak dira. 

Adinari begiratuta, zeintzuk izango
lirateke arropa oparitzeko pistak?

Neska gazteei kamiseta estuak edo
fular nahiz zapiak. Ilusioa egiten dute
mota horretako opari txikiek. Andre nagu-
siago batendako, berriz, dotoreagoa den
zerbait aukeratuko nuke. Guk Joseph Rib-
koss diseinugilearekin egiten dugu lan eta
ezkontza eta ospakizun garrantzitsueta-
rako asko saltzen ditugu diseinatzaile
horren arropak. Oso bereziak dira disei-
nuak eta jendeari benetan gustatu zaizkio.
Azkenik, amamari opari tipikoagoa egin-
go nioke. Kasu honetan puntuzko jertse
bat edo traje dotore bat. Koloreei dago-
kienez, klasikoetara joko nuke, hau da,
udazken koloreetara.

MARGA
JANTZIAK
EMAKUMEZKOENDAKO SOINEKOAK • GONAK • ALKANDORAK

Kristinak, Arantzak eta Edurnek Zubikuan dihardute lanean.

• Barrenkalea 24
BERGARA 

• 943 76 10 16

• Caramelo prakak eta botak • Zone jertsea • Diesel gerrikoa

337 €Gizonezkoendako jantzi-jokoa

“Neska gazteetan oso modan
daude paparreko orratzak”
Zein da aurtengo negurako zuen pro-
posamena jantzietan?

Diseinumoderno eta berriak batez ere.
Andrazkoetan beroki estuak eta gizo-
nezkoentzat larruzkoak edo parkak.

Koloreei dagokienez?
Oso indartsu sartu dira koloreak

aurten: laranja, fuksia, pistatxo
kolorea... Gizonak bizitasun honekin
gutxiago ausartzen badira ere, badoaz
animatzen. Sport estiloko arropak dira
nagusi.

Zein motatako arropa du gustuko jen-
de gazteak?

Bi estilo nagusi leudeke: klasikoa edo
modernoagoa. Nik mutil bati praka nasai
eta baxuak kamiseta batekin oparituko

nizkioke. Hori bai, gustuen araberakoa.
Oraindik ere mutil klasiko asko daude.

Eta neskak, ausartagoak dira?
Hemen ere bi joera: sport estiloa eta

dotoreagoa. Beroki estuak ikusiko dira
aurten asko, oso moda femeninoa dator.
Praketan, adibidez, tiro baxukoa eta
nahiko estuak aurkeztu dituzte marka
gehienek.

Osagarri asko ikusten hasi gara,
ezta?

Aurten paparreko orratzak jarri dira
modan, mota guztietakoak daude. Gabo-
netan beti oparitzen dira osagarriak eta
aurten orratzak daude modan. Poltsetan,
adibidez, oso txikiak eramango dira. Orra-
tza edo poltsa, opari politak biak.

ZUBIKUA
JANTZI DENDA

Opari 
onena!

DENENDAKO ARROPAK • LENTZERIA • GIZONEZKOENDAKO BARRUKO ARROPAK

Opari 
onena!
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Rosa Mari Gantxegi, mertzeria

• Telesforo
Arantzadi 2
BERGARA 

• 943 76 00 79

• 100% kotoia • gizonezkoendako eta emakunezkoendako

64 €Albornoza

“Mutilek ere barruko arropa oso
deigarria dute gustuko”
Oraindik ere ohikoa da hirukote hau
oparitzea: galtzontziloak, galtzerdiak
eta kamiseta?

Betiko ohitura da eta gizonetan orain-
dik ere asko oparitzen dira hiru horiek,
opari tipikoa da. Hala ere, bai gizon zein
emakumeei oparitzeko, gero eta etxeko
mantal gehiago saltzen dira, hori igarri
dugu azkenaldian.

Ohiturekin jarraituz, barruko arro-
pa gorri asko saltzen duzue Gabon
zaharretarako?

Bai, eta asko gainera. Hala eta guztiz
ere, ahalik eta merkeen erosi gura izaten
da, txantxaren kontuagatik-edo. Mutilek
ere, askok erosten dituzte galtzontzilo
gorriak Gabon zaharretarako. 

Barruko arropa aukeratzerakoan,
ausartzen gara diseinu berriekin?

Baietz uste dut, batez ere kolore kon-
tuetan. Gauza erosoak gehiago saltzen dira
eta kolore biziak ere asko. Mutilek ere,
euren kabuz erostera etortzen badira
barruko erropa oso deigarria erosi ohi
dute.

Neska-mutil bikote gazte bati opa-
ria egitekotan, zer erosiko zenioke bakoi-
tzari?

Mutilari diseinu eta kolore biziko pija-
ma alai bat-edo, originala den zerbait.
Barruko arropa beti izaten da opari ona.
Neskari, adibidez, bularretako eta kule-
ro joko bat edota dotoreagoa den barru-
ko arropa erosiko nioke.

GANTXEGI
MERTZERIA

Opari 
onena!

LENTZERIA • PIJAMAK • BARRUKO ARROPAK ORO HAR

Tzeitel eta Ainara, Arrasateko Router Euskaltel dendan.

• Maalako errabala
8, behea
Garibai atzealdea
ARRASATE

• Tel.: 943 71 27 81
• Faxa: 943 71 17 85

• Argazki kamera dauka • Irratia ere bai • Baita linterna ere

“Bideoa graba dezaketen
telefonoak datoz Gabonetarako”
Apaldu da dagoeneko garai bateko
sakelakoen sukarra?

Oraindik ere asko saltzen dira sakela-
ko telefonoak. Antza, jendea ezin da bizi
sakelako barik. Ezinbestekoa da gaur egun
eta, gainera, umeak  gero eta gazteago has-
ten dira eskuko telefonoa erabiltzen.

Hala ere, puntako teknologiaren
zaleak gara?

Alde horretatik, denetarik dago. Jen-
de helduak, orokorrean, ez du konplika-
ziorik gura izaten eta gutxieneko funtzio-
ekin nahikoa dauka. Gazteek, berriz, hobe-
to hartzen dute teknologia. Honetan ere,
prezioak zerikusi handia du. Kameradun
telefonoak, esaterako, oso bogan daude, bai-
ta Gabonetara begira ere.

Gabonetarako, eskaintza bereziak
egongo dira?

Modu guztietakoak, gainera. Doako
deiekin batera, promozio ugari egongo
dira. Telefonoa erosteagatik opariak ere
emango ditugu: bufandak, osagarriak,
poloak...

Zein da dendan aurki dezakegun
sakelakorik puntakoena?

Argazki kamera orain arteko nobe-
dadea izan da, baina Gabonetarako bide-
oa grabatzeko aukera ematen duten tele-
fonoak datoz. Pantaila gero eta handia-
goa izango da, kolore biziekin eta
argazkiak ikusteko aukerarekin. Telefo-
noa pertsonalizatzeko gero eta joera han-
diagoa dago: estalkiak, karkaxak...

ROUTER
EUSKALTEL
SAKELAKOAK • INTERNETA • EUSKALTEL LEIHOA

Opari 
onena!

19 €Nokia 3200 telefonoa *

* abenduaren 13tik aurrera
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Iñigo Arregi da Arregi erakusketa aretoko arduraduna.

• Maalako 
errebala 8
ARRASATE

• 943 79 56 44

• Akuaforte teknika • Baroja Colleten grabatua

Grabatua

“Grabatuekin, prezio onean,
artelan bat oparitu daiteke”
Zer obra grafiko izango duzue salgai
aurtengo Gabonetarako?

Guk hilero-hilero artista baten lanen
erakusketa egiten dugu eta baita saldu ere.
Abenduan Juan Luis Baroja Collet artis-
taren lanak ditugu. Oso grabatugile eza-
guna da bera, Debako Eskulangintza Esko-
lako irakaslea.  

Zein motatako lanak izango
dituzue?

Baroja Collet izatez eskultorea bada ere,
grabatuengatik da ezaguna bere lana,
batez ere akuafortearen teknikan. Asko-
rendako grabatugintzaren egoera purua
da hau eta horretan oso garrantzitsua da
guk aurkezten dugun Juan Luis Baroja
Colleten lana.

Nola deskribatuko zenuke obra?
Oso lan pertsonalak egiten ditu. Era-

biltzen duen papera ere berezia da, berak
eskuz egindakoa. Izatez, bere jarduera
artistikoa eskultorearena da, hortaz, efek-
tu eskultorikoak lortzen ditu. Bere gra-
batuen aurrean berehala igartzen da bere-
ak direla, benetan pertsonalak.

Opari berezia egiteko aukera, beraz.
Benetan opari ona izan daiteke gra-

batuarena, originala eta, gainera, merkea.
180 eurogatik artista baten lana izan deza-
kezu etxean. Nahiko eskuragarria da,
grabatuak serieka egiten baitira, nolabait
artearen sozializazioa-edo da, adituen
esanetan. Artea oparitzea benetan esker-
tzekoa da.

ARREGI
ENMARKAZIOAK

Josuk eta Jonek Tantana lurrindegi zabaldu berrian dihardute.

• Irala z/g
BERGARA 

• 943 76 24 82

• Begi-inguruko krema • Azal opako eta nekatuendako

41,85 €Nuxe kosmetika naturaleko packa

“Kosmetika naturala oso ondo
dago prezio eta kalitate aldetik”
Asko oparitzen dira lurrinak Gabo-
netan?

Betidanik oparitu izan dira lurrinak.
Gaur egun, hala ere, kosmetika sortak opa-
ritzen dira asko. Otarrak prestatzen ditu-
gu lurrin eta kosmetika produktuekin.
Guk asko lantzen ditugu pakete eta aur-
kezpenak, eta oso opari dotorea izan ohi
da otzara.

Kosmetika kontuetan, dena asma-
tuta dago?

Guk aurten, nobedade modura, kos-
metika naturala aurkezten dugu. Bada
denbora bat produktu hauek eskaintzen
gabiltzala eta oso harrera ona izan dute.
Oso ondo daude kalitateari eta prezioari
dagokienez.

Lurrinei dagokienez, modarik
badago?

Aurten muturreko usainak egongo
dira bogan. Edo oso usain maskulinoa
edo, alderantziz, femeninoa erabat. Hau
da, behintzat, marka nagusiek aurkeztu
dutena.

Pertsona bakoitzari bere lurrina,
ezta?

Bai, hala da, eta gainera, eskaintza
benetan zabala da. Aitari klasiko bat opa-
rituko nioke, Armaniren azkena-edo.
Amari, berriz, zerbait freskoagoa, batez
ere ume txikiak baldin badauzka. Gazte-
endako ere aukera zabala dago. Oso asper-
tuta gaude betiko usainekin eta lurrin bat
beti da opari ona. 

TANTANA
LURRINDEGIA

Opari 
onena!

ARTE LANAK • MARKOAK • ISPILUAK • OBRA GRAFIKOA • ERAKUSKETAK KOSMETIKA • PERFUMEAK • OSGARRIAK • EDERTZE ARETOA • SOLARIUMA

Opari 
onena!

*

* abenduaren 18ra arte
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Garbiñe eta Alaine, Bergarako Barcelo agentziako bulegoan.

• Zurradero 4
BERGARA 

• 943 76 08 43

• Lau taloi edo txartela • Ez du epe-mugarik •  BEZ barne dago

100 €Talonplan Card

“Gabon Zahar egunean kanpora
joateko ohitura zabaltzen dabil”
Bidaiatzeko ohiturak asko aldatu dira,
ezta?

Bergaran 11 urte daramatzat bidai agen-
tzietan lanean eta aldaketa sakonak egon
dira. Lehen, sasoi oso zehatzetan bidaiatzen
zen, udan eta Aste Santuan,  batez ere. Orain,
berriz, aisialdiari garrantzi handiagoa ema-
ten zaio eta asteburuetan eta urtean zehar
ere bidaiatu ohi da. Askoz erregularragoa
da gure lana eta eskaintza bereziak ere urte
osoan zehar dauzkagu. Oporraldietan bai-
no gehiago, jendea aisialdia antolatzeko hasi
da jotzen bidaia-agentzietara.

Gabonek ere, hortaz, garrantzia
hartu dute?

Ondo saltzen dira epe horretako eskain-
tzak. Batez ere Gabon zahar eta Urteberri

egunak kanpoan pasatzeko ohitura zabal-
tzen hasi da. Beste askok, Gabon egun oste-
an hasi eta urtarrilaren 2ra arte, aste osoa
egiten dute kanpoan. Jende asko irteten
da Gabonetan kanpora.

Eskiatzeko sasoia ere bete-betean
dugu gainean.

Jende asko joaten da eskiatzera
neguan. Lehen gutxi batzuen luxua bazen,
gaur egun nahiko eskuragarria da eskia-
tzea. Gainera, oso eskaintza interesga-
rriak daude. Aurten, esate baterako,
abenduaren 10ean hasi eta martxoaren
20ra arte, asteburu guztietarako Luz
Ardidenen 3 egun (bi gau) 122 eurogatik
egin daitezke. Autobusa, gainera, Eibar-
tik bertatik irteten da.

BARCELO
BIDAIAK

Juanje, Idoia eta Bibi, Kiñu argazki dendan.

• Barrenkalea 35
BERGARA 

• 943 76 58 05

• Eguzkitan irudiak ikusteko moduko pantaila • 4 milioi pixel • Uraren kontrako egitura 

379 €Olympus mini digitala

“Gaur egun kamera digitalak
dira merkatuaren jaun eta jabe”
Dagoeneko kamera digitalak dira mer-
katuaren erregeak?

Salmentak izugarri igo dira azkenal-
dian, analogikoaren kalterako. Gabonetako
salmentan ere berdin gertatuko da. Ekoiz-
le guztiek ere arreta guztia digitalari eskai-
ni diote. Eta prezio aldetik, gainera, oso
ondo daude.

Abantaila handiak dituzte kamera
berriek?

Kamera digitalak erraztasun handiak
eskaintzen ditu: argazkiak atera ahala
ikustea, borratzeko aukera... Baina, sor-
menaren aldetik ere, aukera handiak
eskaintzen ditu ordenagailu batekin argaz-
kiak manipulatzeko. Mundu zabalagoa da
digitala.Gordetzeko errazak dira eta,  erre-

belatzeko orduan ere, gaur egun,  hainbat
aukera dago. Dendan bertan inprima dai-
tezke makina baten bidez, eta gura izanez
gero, laborategira bidali, lehen bezala.
Aukera asko daude bai kameretan zein
errebelatzerakoan.

Kamera bat ez bada, zer oparitu dai-
teke?

Kamera digital batendako memoria
txartela, adibidez, oso opari gomenda-
garria da. Nik, dendatik zerbait auke-
ratzekotan,  memoria txartel on bat opa-
rituko nuke. Bestela, kamerarendako
osagarriak izango lirateke apropose-
nak, tripodeak edo lenteak.  Gaboneta-
rako opari onak ere albumak edo mar-
ko dotoreak izan daitezke. 

KINU
ARGAZKI DENDA

Opari 
onena!

Opari 
onena!

EZTEI-BIDAIA • ITSAS BIDAIA • NEGOZIO BIDAIA ARGAZKI KAMERA DIGITALAK ETA ANALOGIKOAK • OSAGARRIAK • BIDEO-KAMERAK
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