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%8,4ra jaitsi da Tolosaldeko
langabezia tasa

Tolosaldeko langabetuen kopuruak behera egin du berriz ere; tasa
Gipuzkoaren antzekoa da, eta Euskadikoa baino bi puntu eta erdi

baxuagoa; iaztik hona 231 langabe gutxiago daude eskualdean

H amar urte joan dira
jada, krisia lehertu
zela. Lehen urteak
gogorrak izan ziren
benetan eta langabe-

zia datuak gora egin zuen oroko-
rrean, baita Tolosaldean ere. Or-
dutik hona ordea, egoera hobe-
tzen joan da, eta azken urteetan
langabezia murrizten ari da.

2018an 2.179 ziren Tolosalde-
an, langabe zeudenak, eta aurten
1.948 dira. Kopurua geroz eta txi-

II

kiagoa da beraz, baina badira
lana bilatzeko arazo gehiago di-
tuzten kolektiboak, eta horietan
ere jarri nahi du arreta, Tolosal-
dea Garatzenek. 

45 URTETIK GORAKO
EMAKUMEAK
Datuen arabera, 1.948 langabe-
tuetatik 1.201 emakumezkoak
dira, eta adinari erreparatuz gero,
ikusten da 45 urtetik gora-
koek dituztela lana topatzeko

arazo gehien. Adin tarte horre-
tan dauden 365 gizonezko daude
langabezian orain, eta 585 dira
emakumezkoak. 25-44 urte arte-
koen artean ere langabezia dago;
856 dira langa- be daudenak, eta
hor ere emaku- mezkoak dira
gehiago, 544 ze- hazki. 25 urte az-
pikoen artean 142 dira langabe
daudenak; 72 dira emakumezko-
ak eta 70 gizonezkoak.

ZERBITZUETAKO LANGABEZIA
2019ko abuztuko datuak hartu
eta jarduerari erreparatuta lan-
gabezia gehien duen sektorea
zerbitzuetakoa dela ikusten da;
1.252 langabe ditu. Atzetik ditu
industria (300), eraikuntza (93)
eta nekazaritza (56). 247 langa-
bek, aldiz, aurretik ez dute en-
plegurik izan.

Badira kontuan hartu beharre-
ko aldagai gehiago ere, sexuaren
arabera egiten diren kontratu
motena, esaterako. Guztira 1.097
kontratu egin dira 2019ko abuz-
tua bitarte Tolosaldean, eta
gehienak emakumezkoenak izan
dira, 603, zehazki. Kontratu mo-
tan daude desberdintasunak,
hala ere.

Egin diren kontratuetatik 118
izan dira mugagabeak; 94 ema-



Langabetu kopuruak behe-
ranzko joerari eusten dio
oraindik.
Hala da bai, gure azken datuen
arabera eskualdeko langabetu
kopurua 1.948koa da, hau da
2008ko mailara itzuli gara dago-
eneko. 
Kontuan hartu beharra dago

2012an jo zuela gaina datu honek
3.207 langabeturekin. Zentzu
horretan datu ona dela esan dai-
teke. 
Nolanahi ere, adierazle horre-

tan gehiago sakontzen badugu,
ikusiko dugu hainbat kolektibo
kronifikatzen ari direla langabe-

«Langabetu kopuruak jaisten
jarraitzen du, baina kolektibo
batzuek zailtasunak dituzte»
GURUTZE ETXEZABAL
TOLOSALDEA GARATZENEKO LEHENDAKARIA

Aurten ospatuko dugu Enplegune azokaren 6. edizioa. Eskualdeko Enplegu
Topaketak direla eta, Lehiberri Zentroan enpresak eta lan bila dabiltzanak elkar
ezagutu eta 80tik gora lanpostu hornitzeko hautaketa prozesuak bideratuko dira.

zia egoeran eta zailtasun bere-
ziak dituztela lan merkatura
itzultzeko. 
Zeintzuk dira kolektibo ho-
riek?
Gizartearen talde guztietan dau-
de lana topatzeko zailtasunak di-
tuztenak, baina badira batzuk
nabarmentzen direnak: emaku-
meak, 45 urtetik gorakoak, oina-
rrizko ikasketak dituztenak,
etorkinak, kualifikazio apaleko
lan esperientzia dutenak,…
Enpleguaren kalitateaz ere
asko hitz egiten da…
Enpleguaren kalitatea neurtze-
ko modu asko daude, baina ob-

jektiboenei erreparatzen badie-
gu (baldintza ekonomikoak,
kontratu mota, iraupena, lanal-
dia,…) ikusi dugu hemen eta bes-
te eskualde guztietan kalitatea-
ren gainbehera bat eman dela.
Horrek erakusten digu enplegu
politiketatik haratago ere lan
handia dagoela egiteko:
senpresen lehiakortasunean,
langileen parte hartze eredu be-
rrietan, berrikuntzaren sustape-
nean, formakuntzan… Eta Tolo-
saldea Garatzenek bereganatua
du Lehiberri Zentroko dinami-
ken bidez horretan laguntzeko
erronka. 

III

kumezkoenak izan dira eta 24 gi-
zonezkoenak. Aldi baterako kon-
tratuak izan dira gehien, 949, eta
horietatik 501 izan dira emaku-
mezkoenak. Kontrara mugagabe
bihurtutako kontratuak izan dira
gutxien, 30, eta horietan gi- zo-
nezkoak izan dira gehien, 22, ze-
hazki.
Sektoreka egindako kontra-

tuei erreparatuta zerbitzuek izan
dute gorakadarik handiena. Zer-
bitzuen sektorean 857 kontratu
egin dira, industrian 193, erai-
kuntzan 30 eta gutxien nekazari-
tzan egin dira, 17.

AFILIATUAK
Eskualdeko langabeziaren az-
ken hilabeteetako bilakaera uler-

tzeko Gizarte Segurantzara afi-
liatutakoen datuak ere hartu be-
har dira kontuan.
Atal horri dagokionez guztira

17.157 dira afiliatuak, horietatik
12.899 erregimen orokorrean, eta
3.669 autonomo bezala.
Nekazaritzako erregimenean 90
izen emate egon dira eta etxe- bi-
zitza erregimenean, aldiz, 49.

DATUEN ITURRIA: EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA-LANBIDE
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Urriaren 
10 eta 11n izango da Enplegunea
Aurtengo edizioa seigarrena
izango da, baina helburua aurreko
urteetako bera da: eskualdeko
lanpostuen aukera zabala
herritarrei gerturatzea 
Tolosaldea Garatzen garapen
agentziak eskualdeko enplegu
programaren barruan egingo du
aurten ere Enplegunea. Seiga-
rren edizioa urriaren 10 eta 11n
izango da eta Lanbideren finan-
tziazia izango du. Lehiberri Zen-
troan 80 lanpostu inguru egon-
go dira aukeran eta horietatik 45
diruz lagunduak izango dira, es-
kualdeko langabetuentzat.

Aurten ere 45 lanpostu horie-
tatik 43 enpresa pribatuetan lan
egiteko kontratazioak izango
dira. Enpresa pribatuetan lan-
gabetuek aurreko programetan
ikusi den moduan lanean jarrai-
tzeko aukera handiagoa baitute.

PROSPEKZIO LANA
Tolosaldea Garatzen-ek egin du
prospekzioa, hau da. Programan
parte hartzeko interesa izan ze-
zaketen enpresak bilatzen aritu

da. Tolosaldean kokatuta dau-
den enpresak dute lehentasuna
programan eta honakoei kon-
tratuen kostuaren (Gizarte Se-
gurantza eta soldata) %75 arte fi-
nantzatuko zaie (gehienez
6.000 euro laguntza izango da). 

Aipatzekoa da ere, kontratuak
enpresarentzat enplegu sorrera
garbia suposatuko duela, eta ho-
rrela egiaztatu beharko dutela
dagokien tokian.

%49 LANEAN
2018ko Enplegu planean Lanbi-
dek diruz lagundutako kontra-
tazioen % 49k lanean jarraitzen
du. 

Diruz lagundutako epea 6 hi-
labetekoa izan zen eta epe hori
bukatu ostean egindako 43 kon-
tratuetatik 21ek lanean jarraitu
dute. Haietatik 9 kontratu muga-
gabeak bihurtu direlarik.

80 LANPOSTU

Guztira 80 lanpostukudeatzen ari dira Enplegu sailean, 
eta enpresak ondorengo herrietakoak dira:

HERRIA
Abaltzisketa
Aduna
Anoeta
Alegia
Alkiza
Asteasu
Baliarrain
Belauntza
Hernialde
Ikaztegieta
Ibarra
Irura
Leaburu
Tolosa
Zizurkil

Beste batzuk

GUZTIRA

ENPRESEN ZENBATEKOA
3
2
1
2
2
1
1
6
1
1
7
3
1
16
5

2

54
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LANPOSTU MOTA LANPOSTUA KOPURUA

Bulego lana

Administrazioa eta nazioarteko merkataritza 1
Administrazio laguntzailea 2

Administratiboa 3
Komertziala 5

Diseinatzaile grafikoa 1
Komunikazio arduraduna 1

Teleoperadorea (Ingelesarekin) 1
Teleoperadorea (Portugesarekin) 1
Teleoperadorea (Frantsesarekin) 1
Teleoperadorea (Galegoarekin) 1

Lan komertziala

Komertzialen taldeko kudeatzailea 2
Teleoperatzailea salmentarako 1
Komertziala salmenta puntuan 1

Fibra optikoko komertziala 1

Dendaria
Dendaria 3

Saltzailea / gasolina banatzailea 1
Saltzaile laguntzailea 1

Ostalaritza

Okindegiko saltzailea 1
Zerbitzari laguntzailea 3

Zerbitzariak 5
Sukaldari laguntzaileak 2

Sukaldariak 2
Gizarte lana Zeinu hizkuntza bitartekaria 1

Pedagogoa eta gizarte langilea 1

Soldadura, mekanika, 
operarioa

Diseinu industriala 1
Mekanizazioko langilea 1

Soldatzailea 1
Biltegiko langilea 4
Tailerreko langilea 8

Ibilgailuen konponketa Ibilgailuen pintaketa 1
Ibilgailuen mekanikaria 1

Eraikuntza Igeltseroa 1

Diseinua Diseinatzailea 1
Bulego teknikoa 2

Mantenua eta ekoizpena
Muntatzaile mekanikoa 2
Mantenurako langilea 1

Produkziorako B ofiziala 1
Banaketa Txoferra 1

Hotza eta beroa Klimatizazio teknikaria 1
Lorezaintza eta garbiketa Garbitasuna eta bide bazterren garbiketa 1

Etxez etxeko laguntza Etxez etxeko laguntza 10
Ingeniaritza Ingeniariak. Proiektuak kudeatzeko Urte guztian

Elektrizitatea eta elektronika Goi mailako teknikariak: elektrizitatea eta elektronika arloetan Urte guztian
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HAZILAN: 20-44
urteko gazte
kualifikatuak

LORTZEN: 45 urtetik gorako
langabetuei zuzendutako
laneratze programa

2019. urtean Lortzen proiektuarekin enpleguaren ak-
tibazioa sustatzea lortu dugu 45 urtetik gorako langa-
betuekin. Lehenengo taldean 20 pertsonek parte har-
tu dute eta horietatik % 60 lanean hasi da.
Bestalde, laneratzeaz gain luzaroan langabezian

zauden pertsonak lan merkatura sartzea lortu dugu
urteetan zituzten dinamikak hautsiz. Tolosaldea Ga-
ratzeneko enplegu zerbitzuak 2003tik banakako zein
taldeko orientazioa eskaintzen du lan egoera hobetu
nahi duenari. Zerbitzu hori enplegu sailetik bidera-
tzen dugu eta horretan badugu eskarmentua.
Alde batetik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua

zentro kolaboratzailea gara orientazio eta informazio-
an, lan eskaintzak kudeatzen eta enplegu zentroa ere
badugu erabiltzaileek teknologia berrien bitartez lana
aurki dezatzen. Bestalde, lanpostuen kokatze eta ber-
kokatze agentzia gara.
Taldekako orientazioa ezinbestekoa da laneratzeko

landu beharreko gaiak lantzeko eta batez ere, langa-
bezian egotean sortzen diren beldur, lotsa, errutasun,
ezintasun… sentimenduei pertsona askori sortzen
zaizkiola ikustean langabetua erlaxatzen hasten dela-
ko eta konfidantza hartzen bere prozesuan. Bertan
sortzen diren kasuistikak amankomunak direla ikus-
tean aurrera begira jartzea errazagoa da lana bilatzeko
prozesuan. 
Taldekako orientazioa prestakuntza teknikoarekin

osatzen dugu laneratzea asko erraztuz. 

Deialdi berria:
Urrian 18 pertsonako talde bat jarriko dugu

martxan.

Hazilan proiektua laneratzeko
bidea hobetzeko ekintzen ibilbi-
de osatu bat da. 20-44 urte di-
tuzten gazte kualifikatuentzat
zuzendurik dago. Eskualdeko
enpresentzako proiektu desber-
dinak egiteko aukera dute edo 3
hilabetetik gorako praktikaldiak
egiteko aukera izaten dute be-
raiek ikasitakoan eskarmentua
hartuz. 
Proiektu hau 2016an jarri zen

abian europar funtseko baliabi-
deei esker. Geroztik, hainbat
gazte lan-merkaturatzeko or-
duan tresna eraginkor bihurtu
da. 2023ra bitartean egongo da
indarrean.

Deialdi berria:
Urrian 15 pertsonako talde

bat jarriko dugu martxan.

BESTE PROGRAMA 
INTERESGARRI BATZUK:

ETXEKO LAN

Etxeko edo zaintza lanetan aritu nahi duzu?
Zatoz Tolosaldea Garatzenera!
Lanerako orientazioa eskainiko dizugu, kontrata-
zioaren baldintzen inguruko informazioa, lan pol-
tsan izena eman eta formakuntza jasotzeko auke-
rarekin (gaitasun ziurtagiriak, euskara, eta abar).
Etxean lan egiteko norbait behar duzu?
Zatoz Tolosaldea Garatzenera!
Doako aholkularitza eta bitartekaritza aurkituko
dituzu, hautaketa prozesuan lagunduko dizugu.
Prestakuntza.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantzaketarekin
eta formakuntza espezializatua ematen duten en-
presekin lankidetzan menpeko pertsonak zaintze-
ko prestakuntza eskaintzen dugu ostiraletan eta
larunbatetan.

Deialdi berria:
Urrian 20 pertsonako 2 talde jarriko ditugu

martxan.

Talentua Tolosaldeko enpresetan

Antolakuntza eredu erakargarriak
Antolakuntza eredu erakargarriak sortzeko estrategia berriak: talentua galtzeko beldurretik, mantendu eta sustatzeko aukerarahitzaldia egongo da urria-

ren 10ean 09:00etan, Lehiberri Zentroan. 
Bertan Gipuzkoako datu demografikoen azterketaren ondotik, langileek enpresari zer eskatzen dieten, eta etorkizunean zer eskatuko diotenaren inguruko

hausnarketak partekatuko ditu IeTeam, pertsonen hautaketak burutzen dituen aholkularitza etxeak. Honetaz aparte, eskualdeko eta eskualdetik kanpoko
enpresek beren esperientziak jarriko dituzte mahai gainean pertsonak motibatu, eta hauen enpresekiko konpromisoa nola landu duten agertzeko.

NOIZ:  URRIAK 10, OSTEGUNA, 09:00ETAN. 
NON:  LEHIBERRI ZENTROAN.

Hauetako programaren batean interesa baduzu, jarri zaitez harremanetan:
Helbide elektronikoa: lan@tolosaldea.eus

Telefono zenbakia: 943 65 45 01
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nean nabil, eta mitoak eta tabuak hauste-
ko balio izan dit, izan ere edozein karrera
edo ikasketak dauka bere espazioa gure gi-
zartean, gogoa eta grinaren norabidea fin-
katu behar da. Geografiako ikasketak lane-
an erabiltzeko aukera izan dut, baina nire-
tzat ikasteko ere balio izan du, izan ere
zentro eta periferiaren arteko mugak eza-
rriak direla ikusteko balio izan dit, erreali-
tatera gerturatu eta atzerritarren jasaten
duten enbata ulertzeko balio izan dit, ho-
rrekin hamaika irakurketa egin ditut eta
integrazioa bide desberdinetatik eman be-
har dela ohartu naiz. Atzerritarren porrot
akademikoa ekiditeko proiektuak mar-
txan jartzen ditugu egun, ildo praktikoa
dute eta hainbat ikastetxek guregana jo-
tzen dute aholku eske.

ANDER OTAÑO ZUBELDIA
ATZERRITARREKIN LANEAN

«Edozein karrera edo
ikasketak dauka bere espazioa

gure gizartean»
ren. Horrela lortu nuen, hain justu, lan
kontratu bat izatea. 
Langune zerbitzuaren bitartez lan es-

karmentua hartzeko aukera izan dut.
Badira hamar hilabete komertzio bate-
an kontratuarekin ari naizela eta zazpi-
garren hilabetetik aurrera gainera, goi
mailako prestakuntza profesionala egi-
ten hasi naiz ordu guxiagoz lan eginez. 
Momentu honetan zuzendaritza la-

guntzailerako goi-mailako teknikaria
izateko ikasketak egiten ari naiz eta
ikasketa horiek lanarekin konbinatze-
ko aukera dut. 
Oso gustura nago lanean eta lan espe-

rientzia izateaz gain ikasketekin segi-
tzeko dirua irabazteko aukera ematen
dit honek. 

«Lan esperientzia izateaz gain
ikasketekin segitzeko aukera

ematen dit»

Lan bilatzaileen testigantzak

MIRIAM PACHECO
SANCHEZ
DENDARIA

Lana aurkitzen da lanerako espirituarekin joaten bazara; norbe-
rak bere aldetik jartzen duenean Tolosaldea Garatzen-eko enple-
gu zerbitzuan asko laguntzen dute. Hori da nire esperientzia
behintzat. 
Nik curriculumak leku guztietan zabaldu nituen; atea jo eta

leku askotan ez zidaten ireki ere egiten. Askotan curriculuma bu-
zoian uzten nuen, bestetan bulegora igotzen nuen…eta horrela
ibili nintzen.  
Nik zortea izan dut Tolosaldea Garatzen garapen agentziako en-

JULIO SELAS
ARSUAGA
BILTEGIKO LANGILEA

«Laguntza izanez gero, lana aurkitzen da»

Enplegu Planaren bidez lan munduarekin
nire lehen esperientzia edukitzeko aukera
izan dut. Beti entzun izan baitut geografia
ikasita zaila izango nuela lana aurkitzea
eta beste bide bat hartu beharko nuela.
Gaur egun, Jatorkin Al Nahda elkartean la-

16 urtetik gorako eta 30 urtetik behera-
ko gazteei zuzendutako programa bate-
an parte hartu nuen, Tolosaldea Gara-
tzen agentziaren bidez lehenik, eta 
Enplegune zerbitzuaren bitartez, ondo-

plegu zerbitzuko laguntzarekin. Laguntzarekin lana aurkitzen
baita. Langune zerbitzuaren bitartez lan eskaintzatan izena eman
eta kontratua izan dut aurreko urtetan. Horri esker lana lortu dut
eta oso gustura egon naiz kontratatutako enpresa guztietan. Gai-
nera, geroz eta jende gehiago ezagutzea lortu dudanez laneratzea
erraztu zait. 
Bide bazterrak garbitzen aritu naiz eta ondoren, biltegi batean

lan egin dut produktuen erreferentziak sartzen eta txukun man-
tentzen. 

LANPOSTUEN ARABERAKO SEKTORE NAGUSIAK 2018-2030 

Iturria: Lanbide

Ondorengo grafikoan 2018-2030 urteen artean zein sektoretako lanpostuak eskatuko diren aurreikusi daiteke. 

Administrazio jarduerak eta
zerbitzu lagungarriak

Garraioa eta biltegiratzea Handizkako eta txikikazko
merkataritza; ibilgailu 

motordunen eta motozikleten
konponketa

Manufaktura industriala Osasuna eta gizarte 
zerbitzuetako jarduerak

Ostalaritza

Lanpostuen araberakosektore nagusiak
Sektoreak

EAEn ordezkaritza gehien duten sektore ekonomikoen bilakaera
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LEHIBERRI ZENTROA
- 85 pertsonentzako gaitasuna
duen auditorioa
- 2 formazio gela
- 8 bilera gela
- 3 hazitegi proiektu berriak lantze-
ko
- 10 haztegi proiektu sortu berrien-
tzako
- Tolosaldea Garatzeneko bulegoak

ESKAINITAKO
ZERBITZUAK

ENPLEGU BILA
DABILTZANENTZAT
- Langabezian edo lanean ari diren erabiltzai-
leei beraien lan egoera hobetu dadin laguntza
pertsonalizatua zein taldekakoa (Lanbideko
enplegu zentro homologatua da). 
- Enplegu zentroa, laneratze egoera errazte-
ko espazioa. 
- Lan eskaintzen kudeaketa, hautaketa pro-
zesuen kudeaketa, enplegurako formazioa,
hastapeneko lanbide heziketa.

EKINTZAILEENTZAT

- Aholkularitza: enpresa bat sortzeko, lehen
pausoak emateko, …
- Enpresa ideia ebaluatzeko prozesuan la-
guntza (bideragarritasun planak). 
- Jarraipen pertsonalizatua. 

ENPRESENTZAT

- Lau ardatz estrategikotan oinarritutako lanke-
ta: formazioa, internazionalizazioa, lankidetza
eta ekintzailetasuna. 
- Enpresa diagnosiak.
- Proiektu berriak garatzeko aholkularitza: ku-
deaketan, teknologian eta proiektu berrietan.
- Diru laguntza eta finantzaketa bideen inguruko
informazioa eta kudeaketa.
- Enpresentzat gaur egungo eta interes berezi-
ko gaiei buruzko jardunaldien antolaketa.

TURISMO
ERAGILEENTZAT 
- Tolosaldea helburu turistiko gisa eta bertako
zerbitzu eta produktuak sustatzea.

- Produktu turistikoak sortzea lankidetza pu-
bliko pribatuaren bitartez.
- Turismo enpresen lehiakortasuna hobetze-
ko formazioa eta jarraipen intentsiboa.
- Diru laguntzen kudeaketa.

ESKUALDEKO
UDALENTZAT 
- Udalen arteko zerbitzu mankomunatuak
identifikatu eta diseinatzea haien arteko ko-
ordinazioa hobetuz.
- Udal teknikarientzat formazio ekintzak. 
- Jasangarritasun politiken diseinua eta in-
plantazioa. 

MIGRAZIOA ETA
ANIZTASUNA
- Etorkinen inguruan lanean ari diren eragile-
en elkarlana sustatzea.
- Aniztasunaren inguruko sentsibilizazioaren
lanketa.

KONTSUMITZAILEAK

- Kontsumitzaileen informaziorako bulegoak.

www.ataria.eusOSTEGUNA, 2019KO URRIAK 3
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 

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

ATARIA IRRATIA
107.6FM

HELBIDEAK: 

OROKORRAK ETA ADMINISTRAZIOA:
tolosaldea@tolosaldea.eus 
ENPLEGU SAILA: lan@tolosaldea.eus
EKINTZAILETZA: zubeldia@tolosaldea.eus
TURISMOA:
tour@tolosaldea.eus
MIGRAZIOA:migrazioa@tolosaldea.eus
ENPRESA SAILA: lehiberri@tolosaldea.eus
UDAL SAILA:mendizabal@tolosaldea.eus
KONTSUMOA:kontsumoa@tolosaldea.eus

LEHIBERRI ZENTROA
Apatta-Erreka Industrialdea
20400 Tolosa-Gipuzkoa
Tel.: 943 654 501 
faxa: 943 654 502

Eskualderako azpiegitura. Herritarrentzat baliabidea
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