BAZKIDETZA
Euskal Etxeko bazkideen ekarpenei esker mantentzen ahal da euskal kultura Bartzelonan.
Euskal Etxeak bere proiektuak aurrera eramateko eta euskal kultura Bartzelonan ezagutzera
emateko ezinbestekoa da bazkideen laguntza.
Gainera, Euskal Etxeko kideek hainbat deskontu dituzte, bai Euskal Etxean bertan, bai
Bartzelonan, baita Euskal Herrian ere (Nekatur, Elkar, Sagardi, Gaztezulo, la Ciutat Invisible eta
abar, eta abar). Hemen azpian duzu zerrenda osoa. Gainera zozketetan, gonbidatu bereziekin
afariak egiteko aukera eta beste hainbat abantaila dituzte.
Egin zaitez bazkide, lagundu gaitzazu euskal kultura Bartzelonan ezagutzera ematen eta goza
ezazu gure aktibitateekin!
Bazkideen kuotak hilero, hiruhilero edo urtean behin ordain daitezke eta hauexek dira:
- Arrunta:
12€ hilean
- Familiakoa: 18€ hilean (gurasoak eta 18 urtera arteko seme-alabak. Familia guraso-bakarrak 12€)
(1)
- Berezia :
6€ hilean (ikasleak, langabeak, erretiratuak)
(1) Zera erakutsi behar da:
•
•
•

•

Erretiratuak: erretiratu-txartela
Baliaezintasun pentsiodunak: pentsiodun-txartela
Langabeak: Gizarte Segurantzan izen ematearen ezezko ziurtagiria; langile-bizitza ziurtagiria; langabe egoera edo diru-laguntza jasotzen ari dela
azaltzen den Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya-etako eskaera-ziurtagiria; Gizarte Segurantzaren Diruzaintzak eginiko egungo
egoeraren txostena; edo ondorengo hauetako bat kobratzen ari dela frogatzen duen bankuko egiaztagiria:
o
Langabezia-sorospena
o
Familia laguntza
o
PIRMI-a (Programa Interdepartamental de Renda Mínima d’Inserció)
ikasleak: ikasle-txartela edo egiten ari den ikastaroaren matrikula-orria
o
Oharra: Hezkuntza sistemako edozein ikasketa egiten ari den pertsona jotzen dugu ikasletzat (Lanbide Heziketa edo Heziketa
Zikloak, Batxilergoa, Unibertsitatea, etab.) edo ofizialki onartutako zentroetan denbora osoz ikasten ari dena, hau da, astean
gutxienez 15 orduz.

FESES-TE’
TE’N SOCI
Gràcies a les aportacions dels socis i sòcies de l’Euskal Etxea és possible que la cultura basca
sigui a Barcelona. Els ajuts dels socis i sòcies són fonamentals perquè l’Euskal Etxea pugui
portar a terme els seus projectes i perquè la cultura basca es doni a conèixer a Barcelona.
Els membres de l’entitat entren de franc o tenen descomptes en les activitats i actes que
organitza l’Euskal Etxea en molts més espais de Barcelona i Euskal Herria (Nekatur, Elkar, la
Ciuta Invisible etc). Aquí, a sota, tens la llista complerta. A més a més, tens més avantatges
com a participar el sorteigs, participar en sopars amb convidats especials, etc.
Fes-te soci, ajuda’ns a difondre la cultura basca a Barcelona i gaudeix de les nostres activitats!
Les quotes de soci/sòcia es poden pagar mensualment, trimestralment o anualment i són les
següents:
- Individual: 12€ al mes (i també les)
- Familiar:
18€ al mes (pares i/o mares i fills i filles fins a 18 anys famílies monoparentals 12€)
(1)
- Especial : 6€ al mes (estudiants i persones aturades i jubilades)
(1) Cal presentar:
•
•
•

•

jubilats: carnet de jubilat
pensionistes per invalidesa: carnet de pensionista
aturats: certificat negatiu d’alta a la Seguretat Social; certificat de vida laboral; certificat de demanda de les Oficines de Treball de la Generalitat
de Catalunya que especifiqui la situació d’atur o de percepció de la prestació econòmica; informe de la situació actual, expedit per la Tresoreria de
la Seguretat Social; o un justificant bancari que acrediti el cobrament de:
o
el subsidi d’atur
o
l’ajut familiar
o
el PIRMI (Programa Interdepartamental de Renda Mínima d’Inserció)
estudiants: carnet d’estudiant i/o matrícula dels curs que realitza
o
Nota: es consideren estudiants les persones que cursen qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (Cicles Formatius,
Batxillerat, Universitat,etc.) o que estan matriculades, a temps complet, en un curs reconegut oficialment (com a mínim 15 hores
setmanals).

DESCOMPTES SOCIS/SÒCIES EUSKAL ETXEA
ENTITAT/BOTIGA/

DESCOMPTE

WEB

ETC...
Activitats,

actes

http://blog.euskaletxeak.org/

de Descompte o gratuïtat

l'Euskal Etxea
APPEC

25% de descompte nous subscriptors a http://www.lesrevistes.cat/
qualsevol de les seves revistes

Bat a Bat Kultur

15%

de

descompte

en

roba

i http://www.batabat.org/

complements i 10% en discos i llibres
Catalana Occident

Fins a un 25% de descompte en https://www.seguroscatalanaoccidente.com/
l'assegurança de la llar

cat/

Editorial Nerea

10% de descompte

http://www.nerea.net/eu/

Elkar

5% de descompte en llibres i 10% de http://www.elkar.com/eu/portada
descompte en música en euskara (a
través del carnet d’Elkar que l’Euskal
Etxea fa per a tots els socis).
http://www.gaztezulo.com/

Gaztezulo

10% de descompte

Grup Sagardi

10% de descompte a través del grup http://www.gruposagardi.com
VIP Txapeldun

Hace Color

Discos a 10 euros amb enviament inclòs http://hacecolor.com/ca/qui-som

La Ciutat Invisible

10% de descompte en roba

Nekatur

Descompte en els packs de Nekatur i en http://www.nekatur.net/Default.aspx?lang=e

http://laciutatinvisible.coop/

diversos agroturismes en temporada u-ES
baixa
Pol·len Edicion

15% de descompte en web i presencial http://www.pol-len.cat/
a les fires on participin

Productes de la Terra

15% de descompte/regal per cada http://productesdelaterra.cat/
comanda

Productes de venda a Descompte

http://blog.euskaletxeak.org/

l'Euskal Etxea
Tigre de Paper Edicions 10% de descompte compres a través de http://www.tigredepaper.cat/wordpress/
la web

TresC

Quota amb Regal Club socis/sòcies http://www.tresc.cat/
Euskal Etxea 43€
Quota bàsica socis/sòcies Euskal Etxea
26€
http://www.txalaparta.com/

Txalaparta

10% de descompte

Vibasa

Descomptes en la línia d’autobusos que Http://www.euskaletxea.cat
uneix Barcelona amb Iruñea i Donostia http://www.vibasa.com/
(s’han de comprar els bitllets a l’Euskal
Etxea)

A més, per participar d'algunes activitats o espais, i dels sortejos de l'Euskal Etxea cal ser
soci/sòcia de l'entitat.
I això és només el principi! Ben aviat ampliarem aquest llistat amb moltes més propostes
COM HO HEU DE FER?
Doncs és ben senzill. En algunes de les ofertes trobareu que, en fer la compra per web, teniu la
possibilitat de dir que sou socis/sòcies de l'Euskal Etxea. En d'altres casos, ho haureu
d'especificar en la compra a través de la web quan feu la comanda.
D'altra banda, ben aviat us farem arribar un nou carnet de l'Euskal Etxea. Així, en alguns
establiments, quan feu la compra presencial, només caldrà que l'ensenyeu.
I si teniu qualsevol dubte, només cal que ens escriviu a barcelona@euskaletxeak.org

QUI ÉS QUI?
APPEC
L’Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) és una entitat sense ànim de lucre que
agrupa els editors de revistes en català d’informació general i especialitzada que tenen una distribució i
difusió dins de l’àmbit català. Els darrers cinc anys, l’APPEC ha passat de 50 revistes associades a 150,
un rècord en la història de les publicacions en català.
Batabatat Kultur
Neix com a idea l´any 2004, des de Barcelona e Iruña (Pamplona) per ser creada a Reus. Dos joves amb
molta empenta i poca por, decideixen començar aquesta aventura. Molt vinculats al món de la música i
amb moltes ganes de fer coses, obren a Reus Batabat Kultur. Una botiga que omple un buit que tenia la

ciutat.
Des de el principi la botiga marca una línea clara de productes i serveis: roba, música, llibres,
complements...treballant amb distribuïdors dels Països Catalans i Euskal Herria. Oferint sempre un espai
per nous creadors, maquetes de grups musicals, roba de dissenys alternatius, creacions pròpies, etc...
Catalana Occident
El Grup Catalana Occident és un dels majors grups asseguradors del país i d’una amplia experiència. Els
seus orígens es remunten al 1864.
Es caracteritza per una històrica i contrastada solvència i una gestió coherent i rendible. El Grup basa la
seva activitat en el sector de les assegurances en el sentit més ampli, ja que contempla tots els rams i
productes mitjançant una nombrosa xarxa d’agents professionals.

Editorial Nerea
NEREA és una editorial independent fundada el 1987 que compta amb gran prestigi en la publicació de
llibres d'art, arquitectura, història, disseny i restauració, avalada per diferents premis.
Edicions limitades, llibres singulars i projectes personalitzats per a institucions i empreses completen el
nostre catàleg, en què primem la qualitat i la bellesa.
Elkar
Des de la seva creació fa més de deu anys, www.elkar.com ha obtingut una creixent implantació en el
mercat de l'oci i la cultura a la xarxa. La renovada web forma part de la xarxa de llibreries Elkar, és a dir,
és una més de les divuit botigues a peu de carrer repartides per tota la geografia basca. Totes elles
comparteixen un mateix catàleg i un servei de distribució i paqueteria centralitzat que garanteixen el millor
servei al client.
Gaztezulo
Revista mensual en euskara sobre l’activitat cultural basca des d’una visió jove.
XXX
Grup Sagardi
Grup SAGARDI és un projecte empresarial del sector de la restauració que neix el 1996 amb la voluntat
de buscar les arrels gastronòmiques, per oferir propostes d'alta qualitat, sòlides i autèntiques. Un projecte
que s'ha consolidat al llarg d'aquests anys com un referent de prestigi reconegut en el món de la
restauració, especialitzat inicialment en la cuina basca de qualitat i actualment diversificat en altres
conceptes de la gastronomia.
Hace Color
Som una agència de contractació de la ciutat de Barcelona.Va néixer com un projecte associatiu, allà pel
1997, on es donava cabuda a les inquietuds d'una sèrie de persones, per aquell temps relacionades amb
el grup Color Humano i poc a poc amb molts d'altres. Actualment des d'Hace Color oferim la contractació
dels grups que conformen el nostre catàleg i la promoció i difusió de les activitats relacionades amb els
nostres grups.
Us convidem a visitar el nostre catàleg, on trobareu grans músics, músics emergents, nous projectes
musicals...

La Ciutat Invisible
És un projecte cooperatiu i autogestionari que té com a objectiu la construcció d’alternatives laborals al
treball precari que ens imposa el sistema econòmic actual.
La nostra activitat està dirigida a crear i difondre continguts crítics que impulsin processos de
transformació política i social.
Aquests objectius han anat nodrint de continguts i enfortint la nostra llibreria crítica, han contribuït al
desenvolupament i l’elaboració de nous imaginaris mitjançant la comunicació gràfica; i han pres forma en
projectes que combinen la investigació social, el desenvolupament d’estratègies comunicatives i la
intervenció comunitària.
Nekatur
L'octubre de 1991 es crea l'associació "Nekazalturismoa-LANDATURISMOA" que engloba els
agroturismes i cases rurals del País Basc. L'entitat vetlla per la qualitat, desenvolupament i interessos dels
establiments i serveis. A través de l'associació podeu accedir a un ampli ventall d'agroturismes i cases
rurals.
Pol·len Edicions
És la marca editorial d’El Tinter. Amb la intenció de crear un espai editorial que treballi amb el màxim
respecte pel medi ambient, volem contribuir a: la difusió d’idees, la generació de debat i l’extensió del
coneixement. En resum, la pol·linització social.
Productes de la terra
El projecte de la botiga virtual de productesdelaterra.cat ha estat ideat, dissenyat i és gestionat per

Avellana Digital, empresa de serveis multimèdia i internet (consultoria, disseny web, imatge corporativa,
programació) ubicada a Reus (Baix Camp).
Alguns dels membres d'Avellana Digital estem relacionats amb el teixit associatiu local i entitats en
defensa de la llengua i cultura catalanes. Participem i donem suport, en la mesura que ens és possible, a
col·lectius i casals amb els quals simpatitzem. Aquestes motivacions són les que ens van portar a voler
omplir el buit d'aquest tipus de productes a la xarxa i així difondre tota mena de productes dels Països
Catalans, com ara: llibres, tèxtil, artesania, música, alimentació, begudes de la terra, i un ampli ventall de
complements.

Tigre de Paper Edicions
Vol ser més que una editorial, pretén ser un projecte cultural des d’on desenvolupar el pensament crític,
teixir identitat col·lectiva i enriquir l’àmbit literari en llengua catalana. Considerem que la literatura ha de
respondre a la crítica, al pensament i a la imaginació de la societat, i com a projecte editorial, tenim el
deure de respondre i reflexionar sobre la forma, les necessitats i les lluites de la nostra societat.
TresC
El TR3SC és un club que ofereix informació, avantatges i propostes exclusives en teatre, concerts,
cinema, òpera, cinema, llibres, espais... de tot Catalunya. Els avantatges poden ser descomptes
permanents, puntuals d’última hora, sortejos i activitats exclusives, trobades amb artistes, etc.

Txalaparta
Des de temps ancestrals, la txalapartaés un instrument popular basc de percussió, utilitzat com a mitjà de
comunicació, de diversió, d'expressió comuna. Avui dia, Txalaparta és també el nom d'una editorial basca,
lliure i independent. Compromesa des de Navarra amb la sobirania cultural i informativa del nostre país,
Euskal Herria. I des de la nostra petita vila pàtria apostem per un planeta solidari i divers.
Pretenem ser altaveu de qualsevol creació literària que millori la relació entre els pobles del món, que
ajudi a transformar la realitat, que vetlli per la memòria històrica, que obri camins a la diversitat, a les
utopies... Editem uns 40 llibres any, principalment en basc i en castellà: literatura basca i universal, assaig
polític i històric, crítica social, clàssics de l'esquerra, enciclopèdies d'història ...
Vibasa
Des de 1990, la companyia ha ampliat la seva oferta en itineraris donant resposta a la demanda de trànsit
que hi ha entre Catalunya, Galícia i el País Basc.

