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Erregaien prezioaren igoera. Baxurako arrantzaleak alturakoekin bilduko dira  
@@ (-P) 
@@ (P) 
G.O. / Donostia 
@@ (-P) 
@@ (P) 
Bizkaiko eta Gipuzkoako Baxurako Kofradien Federazioek bilera izan zuten atzo 
Kantabriakoekin batera. Bertan, arrantzontziak portuan gelditzea erabaki zuten. Horrez 
gain, alturako armadoreekin bilduko dira bihar Donostian. 
@@ (-P) 
@@ (P) 
Bileran "haserrea" nabari zen arrantzaleen artean, jakinarazi zuen Esteban Olaizolak 
Gipuzkoako Kofradien Federazioko presidenteak. "Jendea oso haserre zegoen eta une 
batzuetan bilera gelditu behar izan da", esan zuen.  
@@ (-P) 
@@ (P) 
Espainiako Gobernuaren eta Kofradien Federazio Nazionalak ostiralean sinatu zuten 
akordioarekin ezadostasuna agerian jarri zen. "Oso minduta gaude. Kofradia askok esan 
digu traizioa egin diela federazio nazionalak", azaldu zuen.  
@@ (-P) 
@@ (P) 
Akordioaren arabera,  arrastreroei Gizarte Segurantzaren kuotetan %85eko 
bonifikazioak ematen zaizkie eta baxurako arrantzontziei %67koa. Hori dela eta, 
baxurako arrantzaleak "diskriminatuta" sentitzen direla nabarmendu zuen Gipuzkoako 
arrantzaleen ordezkariak. "Horrekin ez naiz esaten ari Mediterraneoko arrastreroek ez 
dutela %85eko laguntza hori behar. Hori eta gehiago merezi dute. Baina guk ere bai, 
beraiek bezain beste gastatzen dugulako erregaia", erantsi zuen.  
@@ (-P) 
@@ (P) 
Bestalde, Tomas Cos Kantabriako Kofradietako presidenteak adierazi zuenez, 
Gobernuak eskaini dituen bonifikazioak "16.000 litro erregai aurreztea ekartzen du. 
Baina, barku batek urtean 300.000 litro gastatzen ditu. Hori barre egitea da". 
@@ (-P) 
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Erregaien prezioaren igoera. Akordioa sinatu ez duten kofradiak harremanetan dira 
@@ (-P) 
@@ (P) 
Mobilizazio bateratuak egiteko asmoa dute Bizkaiko eta Gipuzkoakoak Espainiakoekin 
@@ (-P) 
@@ (P) 
G.O. / Donostia 
@@ (-P) 



@@ (P) 
Espainiako Kofradien Federazio Nazionalak eta Gobernuak ostiralean sinatu zuten 
akordioarekin bat ez datozen Espainiako  kofradiekin harremanetan jarri dira 
Bizkaikoak eta  Gipuzkoakoak euren artean mobilizazio bateratuak egiteko. "Kofradia 
asko dago akordioaren kontra. Portzentaia horren balorazioa egingo dugu eta 
prentsaurrekoan jakinaraziko dugu", adierazi zuen Esteban Olaizolak, Gipuzkoako 
Kofradietako presidenteak. 
@@ (-P) 
@@ (P) 
Dagoeneko hainbat kofradiaren deia jaso dute Bizkaiko eta Gipuzkoako arrantzaleen 
ordezkariek. Olaizolak adierazi zuenez, kofradien %25ek bakarrik eman diote babesa 
hitzarmenari.  
@@ (-P) 
@@ (P) 
Arrantzaleen asmoa, indarrak batu eta guztien artean mobilizazioak egitea da. Horietako 
bat manifestazio bat izango litzateke, Madrilen. Hala ere, ez zuten  datarik zehaztu. 
@@ (-P) 
@@ (P) 
Espainian, bestalde, mobilizazioekin jarraitzen dute arrantzaleek. Malagako flota 
portuan jarraituko du astearte arte, eta Almeriako 25 arrantzale denda eta erostetxe 
handietara joan ziren arrain freskoaren salerosketa galarazteko. Puerto de Santa 
Mariakoek (Cadiz) errepidea moztu zuten. Kataluniako kofradiek, berriz, akordioa lortu 
zuten Generalitatearekin. 
@@ (-P) 
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SPRI erakundeko arduradunak Argentinan bildu dira 2001eko estrategiak jartzeko 
@@ (-P) 
@@ (P) 
Erredakzioa / Donostia 
@@ (-P) 
@@ (P) 
SPRI Promozio eta Moldaketa Industrialerako Sozietateako azpizuzendari nagusia, Jean 
Pierre Irurbide, eta Eusko Jaurlaritzako Nazioarteko zuzendaria, Marta Elorza, 
Argentinan bildu dira erakundeak Latinoamerikan dituen arduradunekin. 
@@ (-P) 
@@ (P) 
Bilera horretan iazko lana aztertzeaz gain hurrengo urtean ezarri beharreko helburuak 
mahai gainean jarriko dituzte.  
@@ (-P) 
@@ (P) 
Besteak beste, euskal enpresak Latinoamerikara negozioak egiten diren bakoitzeko 
aurkitzen dituzten zailtasunak aztertu zituzten, baita etorkizunean egin daitezkeen 
operazio berriak.   
@@ (-P) 
 


