ENPLEGUNE: Eskualdeko
Lan Eskaintzarik zabalena
Tolosaldeko Lan Merkatuko Topaketen 5. edizioa
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Tolosaldeko langabezia mapa
Eskualdeko biztanleria aktiboaren %9,4 dago lan
gabe, iraila bitarteko datuek diotenez; 2.179 pertsona
dira lan egin nahi eta lanpostua topatzen ez dutenak.

D

uela 10 urtetik hona
bizi izan dugun krisi
ekonomikoak lanpostuak desagerrarazi ditu Tolosaldean.
Azken hiruzpalau urteetan, ordea, badirudi joera bestelakoa
dela eta lan kontratu geroz eta
gehiago erregistratzen direla eskualdean. Enpleguaren arloko aldagaiak, hala ere, ez dira duela 10
urtekoekin alderagarriak. Iaztik
aurtengo irailera, bost hamarrenetan baino ez du behera egin
langabezia tasak eskualdean.

LANGABEZIA TOLOSALDEAN
Tolosaldean, iraila amaieran jasotako datuen arabera, 2.179 langabetu daude. Bataz beste, %9,4koa
da eskualdeko langabezia tasa.
Herriz herriko datuei erreparatuz
gero, Alegia (%13), Ibarra (%11,4),
Ikaztegieta (%12), Leaburu
(%13,5) eta Lizartza (%11) dira langabezi tasa altuena duten herriak
eta beste aldean kokatzen dira,
berriz, Aduna (%1,6), Albiztur
(%3,4) eta Orendain (%3,7). Nabarmendu behar da, eskualdeko
langabeen %42a tolosarra dela,
eta gainerakoa, eskualdekoa.
Tolosaldeko langabetuen
gehiengoa emakumea da (%61),
eta oro har, heldua. 45 urtetik gorakoak dira ia erdiak eta %78 estatuan jaiotakoak. Langabetuen
%53ak denbora luzea darama langabezian eta derrigorrezko ikasketak bakarrik eginak ditu. Gainera, kualifikazio apaleko lanpostu bila dabil %62a.
Izan ere, lan eskatzaileen profilari begiratuz gero, %14 baino ez
dira aurretik enplegurik gabekoak. Gainerako gehienak aurrez
zerbitzuen sektorean aritu izan
dira (%63), edo bestela industrian
(%15). Dezente gutxiago dira eraikuntzan (%5) edo nekazaritzan
(%3) aritu eta orain lan bila dabiltzanak.
LANGABEZIAREN BILAKAERA
Gipuzkoako bataz besteko langabezi tasaren (%9,2) parekoa du
Tolosaldeak, baina langabetu

gehien dituen herrialdeko laugarren eskualdea da, Bidasoa (%11),
Debabarrena (%10,5) eta Oarsoaldearen (%10,2) atzetik. Urola Kosta eskualdean dago langabetu gutxien,
biztanleria
aktiboaren,%7a, hain zuzen.
Krisiak arrasto sakona utzi du
Gipuzkoan. Duela 10 urte,
2008an, 26.372 langabetu zeuden
herrialdean eta aurtengo iraila
bukaeran, 32.148. Bilakaera okerrena honako eskualdeek izan
dute: Urola Erdiak (%50), Urola
Garaiak (%45), Goierrik (%41) eta
Debabarrenak (%36). Nahiz eta

langabezi tasa handiena eduki,
hamar urteotan bilakaera onena
izan duen eskualdea Bidasoa izan
da, 2008tik %4an bakarrik egin
du gora langabeziak. %17an igo
da, berriz, Debagoiena eskualdean.
Igoera metatua da hori, krisiaren urterik latzenetan Tolosaldean langabetuak oraindik ere
gehiago zirelako. 2007 urte bukaeran, 1.471 ziren langabetuak eskualdean eta handik bost urteetara, 2012an, 3.207.
Ordutik behera egin du langabeziak Tolosaldean, baina orain-

III

dik ez da iritsi krisi ekonomiaren
aurreko zenbakietara.

AURRERA BEGIRA
Hala ere, geroz eta langabetu
gutxiago dago Tolosaldean eta
pixkanakako beheranzko joera
nabarmentzen ari da. Esate baterako, aurtengo iraila bukae-

ran, 2017ko irailean baino 168
langabetu gutxiago zeuden.
Aurten, urria hasierarako, 1.478
lan kontratu erregistratu ziren,
iaz urte osoan egin ziren lan
kontratu berriak baino 68 gehiago eta 2012an baino %65,5
gehiago.
2018an autonomo moduan

4.516 afiliatu daude Tolosaldean
eta horrek afiliatu guztien %27a
suposatzen du. 566 etxeko langile moduan eta 177 lehen sektorean daude izena emanda eta gainerako 3.773 afiliazioak Langile
Autonomoen Erregimen Bereziari (RETA) lotutakoak dira.
2018an egin diren 1.478 lan

kontratuetatik %8 baino ez dira
mugagabeak hasieratik eta %4
mugagabe bihurtuak. Beste guztiak, %87a, behin behinekoak
dira. Hala ere, hobekuntza txiki
bat nabari da kontratuen kalitateak, mugagabeak direnak %12
igo baitira. Egungo enpleguaren
sendotasuna neurtzeko modu

bat enplegua erregulatzeko espedienteena da, eta hor ere hobekuntza etorri da: aurtengoari dagokionez, oraingoz, enplegua
erregulatzeko hiru espediente
bakarrik aurkeztu dira Tolosaldean, eta ondorioz, 10 enplegu desagerrarazi dira urtarriletik irailera.

ten enpresa proiektu berriak, hazkunde potentzial handiko sektoreetan ari direnak, adibidez elektromugikortasunean.
Zein izango dira etorkizuneko
erronkak enplegu ikuspegitik?
Enplegu ikuspegitik eskualdean
identifikatzen ari garen arazo nagusia, langabetuen eta enpresek
eskainitako lanpostuen profilen
arteko arrakala da. Langabetuen
proportzio handi bat iraupen lu-

zekoa da, eta kolektibo jakin batzuk arazo bereziak dituzte lana
topatzeko orduan (prestakuntza
apaleko pertsonak, 45 urtetik gorakoak,…). Aldiz, enpresek kualifikazio altuko pertsonak behar
dituzte, atzerriko hizkuntzetan
eta teknologia berrietan trebatutakoak… Epe ertain luzera, behar
desberdin horien arteko baterakuntza da gure erronka nagusiena.

«Langabetuaren profila
aldatzen ari da eta hor erronka
berriak identifikatu ditugu»
OLATZ PEON ORMAZABAL
TOLOSAKO ALKATEA ETA TOLOSALDEA GARATZENEKO LEHENDAKARIA

Aurten Enplegunearen 5. edizioa ospatuko da. Aurreko ekitaldietan bezalaxe,
tresna eraginkorra izango da lan bila dabiltzan pertsonek eskualdeko enpleguaren
ikuspegi zabala jaso eta eskaintzetan haien hautagaitzak kokatzeko.
Langabezia datuen bilakaera
ikusita badirudi egoerak hobetzen jarraitzen duela.
Hala da bai, iraileko datuen arabera eskualdean 2.179 langabetu
daude zenbatuta. Krisiak goia jo
zuenean baino mila gutxiago.
Hala ere, pausoak eman badira
ere, oraindik bidea dugu egiteke,
izan ere, duela hamar urte 1.500
langabetu inguru genituen eskualdean. Gipuzkoan gertatzen
ari denaren antzeko joera adierazi du gure eskualdeak azken urte-

otan eta hori ulergarria da, kontuan izanik gaur egun gure enpresak kanpoko merkatuetan
lehiatzen ari direla eta ondorioz,
erritmoak eskualdez gaindi markatzen direla.
Baina eskualdeko enpresek
badituzte berezitasun batzuk,
ezta?
Tolosaldeko enpresa sarea, batez
ere enpresa, txiki eta ertainek osatutakoa da (%93 dira 10 langiletik
beherakoak). Horrek erronkak dakartza egungo errealitatearen es-

kaeren aurrean: inbertsioak burutzeko orduan, kontratatzeko gaitasunean, teknologia berrietan
apustuak egiteko orduan eta abar.
Baina bestalde, bada beste berezitasun bat indartsu egiten gaituena, eta hori gure enpresen izaera
industriala da. Gipuzkoako eskualde industrialenetakoa da Tolosaldea, hirugarrena lurraldean
eta industriak kalitate handiagoko enplegua sortzen du. Gainera,
azken urteotan ari dira sortzen gurean etorkizun oparoa izango du-
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Azaroaren
15erako
hitzordua
zehaztuta
Azaroaren 15ean Enplegunea
egingo da Lehiberrin, bosgarren
aldiz. 80 lanpostu inguru
egongo dira aukeran, haietatik
48 diruz lagunduak,
eskualdeko langabeentzat
Tolosako Udalak, eskualdeko
udal guztien izenean, eta Tolosaldea Garatzenekin elkarlanean, eta Lanbideren finantziazioarekin martxan jarritako Eskualdeko Enplegu Programaren
barruan, Tolosaldeko bosgarren
Enplegunea egingo da azaroan.
Honako hau azaroaren 15ean
gauzatuko da Lehiberri zentroan. Bertan aurrez aurre jarriko
dira langile berriak kontratu
nahi dituzten eskualdeko enpresak eta lan bila dabiltzan Tolosaldeko herritarrak.
Enplegunearen helburua izango da 80 langabetutik gora lan
merkatuan sartzea. Hori dela eta,
egitasmoaz herritarrei zuzenean
informatzeko hainbat saio informatibo antolatu dira. Bertan prozesuaren eta lanpostuen inguruko azalpenak emango dira. Bertaratzen direnak lanpostuak banan
banan ezagutzeko aukera izateaz
gain horietan izena emateko aukera izango dute.
Informazio saioak Lehiberri
zentroan egun hauetan izan
dira:

INFORMAZIO SAIOAK
Urriak 30, asteartea. 10:00etan.
Azaroak 5, astelehena. 15:00etan.
Azaroak 7, asteazkena. 10:00etan.
Kontratazioak Enplegunea
burutzen denetik abenduaren 31
baino lehen egin beharko dira
eta sei hilabeteko iraupena izango dute gutxienez, laguntza jaso
dutenak. Bestalde, lanaldi osokoak izango dira kontratuak.

PROSPEKZIO LANA
Tolosaldea Garatzenek egin du
prospekzioa, hau da, programan
parte hartzeko interesa izan zezaketen enpresak bilatzen aritu da. Tolosaldean kokatuta dauden enpresak
dute lehentasuna programan eta
honakoei kontratuen kostuaren (gizarte segurantza eta soldata) %75
arte finantzatuko zaie (gehienez
6.000 euroko laguntza izango da).
Honetaz gain, aipatzeko da ere,
kontratuak enpresarentzat enplegu
sorrera garbia suposatuko duela,
eta horrela egiaztatu beharko dutela dagokion tokian.
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LANPOSTUA

KOPURUA

HERRIA

Euskaltel enpresako gestorea

8

Abaltzisketa

Teleoperadorea (galegoarekin)

2

Abaltzisketa

Fibra saltzailea

3

Abaltzisketa

Saltzailea

3

Abaltzisketa

Teleoperadorea (ingelera-euskara-gaztelania)

2

Abaltzisketa

Teleoperadorea (katalana-gaztelania)

2

Abaltzisketa

Kotxeen mekanikaria

1

Alegia

Administraria

1

Alegia

Baserriko lanak

1

Altzo

Sukaldaria

1

Altzo

Mendi bazterren garbiketa

4

Alkiza

Atzerako hondeamakina (retroexcavadora)

1

Alkiza

Sukaldaria

1

Baliarrain

Saltzailea

1

Donostia

Komunikazio digitala

1

Ibarra

Fabrikazio mekanikorako diseinua

1

Ibarra

Esportazio departamentua

1

Ibarra

Mekanizatua-soldadura-muntaketa

1

Ibarra

Instalatzaile-mantentzea (hotz-beroa)

1

Ibarra

Iturgina-peoia

1

Ibarra

Kalitate teknikaria

1

Ibarra

Pieza metalikoen pintaketa

1

Ibarra

Harrera eta administrari lanak

1

Ibarra

Elikadura peoia

1

Ikaztegieta

Ibilgailuen mekanikaria

1

Irura

Mekanikaria

1

Irura

Saltzailea

1

Tolosa

Delineantea

1

Tolosa

Zerbitzaria

2

Tolosa

Sukaldaria

2

Tolosa

Ile-apaintzailea

1

Tolosa

Kodifikatzailea

2

Tolosa

Komertziala

3

Tolosa

Pedagogian lizentziaduna-hezitzailea

1

Tolosa

Saltzailea diseinu grafikoarekin

1

Tolosa

Sukaldaria

1

Tolosa

Saltzailea

1

Tolosa

Bideo errealizadorea

1

Tolosa

Biltegizaina

1

Villabona

Saltzailea

1

Villabona

Tornularia (kontrol numerikoa)

1

Zizurkil
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«Diru laguntza hau oso
baliagarria da gero
kontratua luzatzeko»

BESTE PROGRAMA
INTERESGARRI BATZUK:
HAZILAN PROGRAMA,
Hazilan proiektua laneratzeko bidea hobetzeko ekintzen
ibilbide osatu bat da. 20-44 urte dituzten gazte kualifikatuentzat zuzendurik dago. Eskualdeko enpresentzako
proiektu desberdinak egiteko aukera dute edo 3 hilabetetik
gorako praktikaldiak egiteko aukera izaten dute beraiek ikasitakoan eskarmentua hartuz.

Enpresan inbertsio asko egin ditugu. Irailean jatetxea ireki dugu eta
mahasti berriak landatzera goaz datorren urtean. Momentu honetan
hiru laguneko lantaldea bat gara eta hura handitzera goaz. Kontratatzeko diru hau oso baliagarria da pertsona ezaugutu, nola lan egiten
duen ikusi eta gero kontratua luzatzeko.
Txakolina ekoizten dugu eta hori da gure indargunea. Gure produktuak txakolin txuria, gorria eta ardo txuria dira eta abenduan
aparduna merkaturatuko dugu.

INAZIOURRUZOLA
ENPRESEN TESTIGANTZA

«Behar handiko
enpresentzat laguntza
handia da honakoa»

ETXEKO LAN
Etxeko edo zaintza lanetan aritu nahi duzu?
Zatoz Tolosaldea Garatzenera!
Lanerako orientazioa eskainiko dizugu, kontratazioaren baldintzen inguruko informazioa, lan poltsan izena eman eta
formakuntza jasotzeko aukerarekin (gaitasun ziurtagiriak,
euskara, eta abar).
Etxean lan egiteko norbait behar duzu?
Zatoz Tolosaldea Garatzenera!
Doako aholkularitza eta bitartekaritza aurkituko dituzu,
hautaketa prozesuan lagunduko dizugu.
Nora zuzendu naiteke?
Tolosaldea Garatzen
Lehiberri Zentroa
Apattaerreka Industrialdea
Apatta 1, 20400 Tolosa
lan@tolosaldea.eus
943 65 45 01 luz. 1

Laguntza hau oso ondo dago hasiberriak baikara. Bi urte daramatzagu eta oso laguntza handia da, dena gastua baita. Azkenean arau guztiak berdinak dira denentzat, baina margen edo laguntza gehiago
egon beharko lukete zerotik hasten diren enpresentzako. Askotan
lana izaten da baina kontrataziorik egiteko aukerarik ez da izaten. Laguntza honek hau egiteko aukera ematen du.
Gu Lehiberri zentroan hasi ginen ekintzailetza eta enpresa sailaren
laguntzarekin. Behar handiko enpresentzat laguntza handia da horrelako diru laguntza. Berriak izanda hazten hasten zara eta ez dakizu zer egin askotan.
Tailer txiki bat gara eta laserraren bitartez mozketa lanak eta pieza
metalikoen plegatua egiten dugu. Orain jarduera berri batekin hasiko gara eta pieza horien mekanikazazioarekin hasiko gara.

LASERORIA
ENPRESEN TESTIGANTZA

«Oso gustura nago egun
«Tranpolin bat izan da
lortu dudan lanarekin» ikasitako arloan lan egiteko»

HARITZ ARAMBARRI
ENPLEGU PLANAREN BITARTEZ
KONTRATATUA

Kasualitatez etorri nintzen Tolosaldea Garatzenera. Aldizkari batean ikusi iragarkia eta «Zergatik ez probatu?», pentsatu nuen. Nere ikasketekin zerikusia ez zeukan arlo batean ari nintzen
lanean eta hasiera batean beldurra izan arren informazio eske joan nintzen. Hazilan proiektuan
parte hartu nuen eta nire ikasketekin zerikusia
zuen arloan eskarmentua hartzeko praktikak
egitea lortu nuen eta ondoren enplegu planaren
bitartez kontratua egin zidaten. Gaur egun metalgintza arloan bezeroen eskaintzak eta eskaerak kudeatzen ditut eta planoekin ere lan egiten
dut. Oso gustura nago nire lanarekin.

LEIRE TOLOSA
ENPLEGU PLANAREN BITARTEZ
KONTRATATUA

Niretzako aukera hau tranpolin bat izan da ikasitako arloan lan egiteko. Gizarte lanean ikasketak
ditut eta Hazilanen bitartez etorkinekin proiektu
bat egiteko aukera izan nuen. Ondoren enplegu
planaren bitartez enpresa batek etorkinekin lan
egiteko pertsona bat behar zuela eta, elkarrizketa
egiteko aukera izan nuen. Bertan hartu ninduten
eta momentu honetan hor jarraitzen dut.
Proiektu ezberdinekin lan egiten dugu etorkinekin eta papeleo kontuaz gain hezkuntzan gizarte
zein hezkuntza mailako interbentzioak egiten ditugu. Tolosako bulegoan, eskoletan… aritzen
naiz.
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«Industria kimikoak maila
profesional altuko
pertsonak behar ditu»

CIFP DON BOSCO LHII

HARREMANETARAKO
Helbide elektronikoa:
donbosco@fpdonbosco.com
Helbidea:
San Marcos errepidea z/g.
20100 Errenteria.
Telefono zenbakia:
943 510450/54/58

Plastikoetako, papereko, elikagaien industriako,
zementuetako, pinturetako, birziklatzeko, tintetako industrien prozesu edota eragiketak burutzeko prestakuntza profesional altuko pertsonak
behar ditu.
CIFP Don Bosco LHII ikastetxeak Tolosan
duen Paper eskolako eraikinean, Kimikagintza
erdi mailako zikloa eta Kimika Industriala goi
mailako zikloak eskaintzen ditu.
Bi ziklo hauetan, Tolosaldeako eta inguruko
neska-mutilak industria kimikoan burutzen diren lanak betetzeko prestatzen dira, hala nola,
produktu kimikoak lortzeko behar diren ekipo
eta instalakuntzen erabilpenean, uren arazketan, bero sorkuntzan, material zein fluidoen garraioan, biltegiratze eta egokitze prozesuetan,
eta beste oinarrizko eragiketetan.
Inguruan dauden enpresekin oso erlazio ona
dauka eta Don Boscok duen lan poltsan egiaztatzen da industria kimikoaren arloan enplegu
maila %90a baino altuagoa dela.
Prestatu zaitez etorkizuna duen lanbiderako!

«Osasun arloko lan
merkatua berpiztu eta
kontratazioetan islatu da»

INMAKULADA TOLOSAKO
LANBIDE IKASTOLA

HARREMANETARAKO
Helbide elektronikoa:
idazkaritza@inmakuladatolosa.eus
Helbidea:
Kondeko alpada, 5.
20400 Tolosa.
Telefono zenbakia:
943 67 36 29.

Osasun arloko lan merkatua berpiztu egin da,
eta hori ziklo hauetako profesionalen kontratazioen igoeran islatzen da. Nabari da osasungintzan inbertsioa areagotu egin dela, eta kontratazioak gazteen kolektiboa kontuan hartuz ari direla egiten. Momentu honetan ospitale arloko
lan eskaintzak gorantz doaz.
Gizarte arloan, zorionez, enpresek zuzenean
eskatzen dizkigute lanpostuetarako hautagaiak.
Gizarte Integrazioko teknikarien laneratze-tasa
bereziki ona da momentu honetan, baina hori
bai, egoitzetan dauden mendekotasuna duten
pertsonekin lan egiteko ziurtagiria izateari lotuta.
Gizarteko aldaketei eta ondoriozko behar berriei erantzuna emateko etorkizunean lanpostu
berriak sortuko dira. Postu hauetarako profil
egokiarekin irteten dira ikastolatik gure zikloetako ikasleak.

«Gure zentroa inguruneko
enpresentzat gero eta
erreferenteagoa da»

FRAISORO ESKOLA

HARREMANETARAKO
Helbide elektronikoa:
fraisoro@fraisoroeskola.eus
Helbidea:
Elbarrena auzoa z/g.
20159 Zizurkil.
Telefono zenbakia:
943 692 162 | 943 692 247

Gure sektorean lan eskaintzak baditugu; abeltzaintzan, lorezaintza, baratzezaintzan, nekazaritza orokorrean, frutagintza, basogintza…
Gure zentroa arlo honetan gure inguruneko
enpresentzako gero eta erreferenteagoa da. Hilero 5-10 eskaintza kudeatzen ditugu eta askotan
garaiaren arabera gehiago edo gutxiago izaten
dira. Lana badago eta askotan baldintzak hobetu
behar dira ondo formatutako gazteak erakartzeko. Udaberrian aktibitate gehiago izaten da gure
arloko enpresetan. Gure ikasleek praktika moduan bigarren mailan hiru hilabete egiten dituzten inguruko enpresetan (martxoa, apirila eta
maiatzean) eta formazio Duala ere badugu.
Erdi Mailako eta Goi Mailako zikloetan ematen
denaren erdia teoria izaten da eta beste erdia
praktikoa. Beraz, oso interesgarria da bokazioz
datorren ikaslearentzat, goi mailako zikloa egin
eta zuzenean unibertsitatera joan nahi duenarentzat…

«Tolosaldea Lanbide
Heziketa Ikastetxean
ikastaroak egiten dituen
oro lanean hasten da»

TOLOSALDEA LANBIDE
HEZIKETA IKASTETXEA

HARREMANETARAKO
Helbide elektronikoa:
idazkaritza@tolosaldea.com.
Helbidea:
Santa Lutzia, 17.
20400 Tolosal.
Telefono zenbakia:
943 65 11 47.

Tolosaldeko enpresek langile kualifikatuak eskatzen dizkigute, neska, mutil, etorkin, zahar edo
gazte izan. Tolosaldea Lanbide Heziketa Ikastetxe Integratuan horretarako prestatzen dugu jendea. Alde batetik, Heziketa zikloetan, bertan 500
ikasle inguru matrikulatzen delarik, eta beste
alde batetik langile nahiz langabetuentzako egiten diren ikastaroetan.
Azpimarratu behar da, enpresen eskakizunei
erantzun ezinik gabiltzala lan esparruan, lanerako jendea behar baitute, eta gure ikasleak eskaria
baina gutxiago dira momentu hauetan. Hau dela
eta, ikastaroak egiten dituzten pertsonek lanean
hasteko aukera izan ohi dute. Zaintzen den ezaugarria, ikastaroan lortutako gaitasunez aparte,
jarrera izaten da, generoa ez da eskakizun bat izaten, ezta pertsonaren jatorria edo eta adina ere.
Beraz, lan bila, edo lanez aldatu nahi duen
orok, Tolosaldea Lanbide Heziketako ikastaroetan izena eman dezake, www.tolosaldea.com
webgunean edo ikastaroak@tolosaldea.com
emailera idatziz. Informazio gehiago webgunean bertan.

LEHIBERRI ZENTROA
Eskualderako azpiegitura. Herritarrentzat baliabidea
- 85 pertsonentzako gaitasuna
duen auditorioa
- 2 formazio gela
- 8 bilera gela
- 3 hazitegi proiektu berriak lantzeko
- 10 haztegi proiektu sortu berrientzako
- Tolosaldea Garatzeneko bulegoak

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

ENPRESENTZAT

ESKAINITAKO
ZERBITZUAK
ENPLEGU BILA
DABILTZANENTZAT
- Langabezian edo lanean ari diren erabiltzaileei beraien lan egoera hobetu dadin laguntza
pertsonalizatua zein taldekakoa (Lanbideko
enplegu zentro homologatua da).
- Enplegu zentroa, laneratze egoera errazteko espazioa.
- Lan eskaintzen kudeaketa, hautaketa prozesuen kudeaketa, enplegurako formazioa,
hastapeneko lanbide heziketa.

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

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

OSTEGUNA, 2018KO AZAROAK 8
Argitaratzailea:
Tolosaldeko Komunikazio Taldea SM
Lege Gordailua: SS-1323-2013
Koordinatzailea: Naiara Roldan de Aranguiz
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

- Produktu turistikoak sortzea lankidetza publiko pribatuaren bitartez.
- Turismo enpresen lehiakortasuna hobetzeko formazioa eta jarraipen intentsiboa.
- Diru laguntzen kudeaketa.

ESKUALDEKO
UDALENTZAT
- Udalen arteko zerbitzu mankomunatuak
identifikatu eta diseinatzea haien arteko koordinazioa hobetuz.
- Udal teknikarientzat formazio ekintzak.
- Jasangarritasun politiken diseinua eta inplantazioa.

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

KONTSUMITZAILEAK
- Kontsumitzaileen informaziorako bulegoak.

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: 943304346

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

www.ataria.eus

ATARIA IRRATIA
107.6 FM

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

