
BAZKIDE KANPAINIA 2014

2013. urtarrilean Euskal Herrira emigratutako asturiar batzuk Ixuxú
Asturies-Euskal Herria elkartea sortu genuen, errealitate sozial eta
kultural asturiarra euskal lurraldeetara gerturatzeko  helburua duen
proiektu bat.

Musika taldeen promozioa, bi herrien pertsonen eta kolektiboen
arteko topaketak eta hartu-emanak, kontzertuak, hitzaldiak, mate-
rial asturiarren salmenta herriko jai eta jaialdietan … Urte honetan
aurrera eramandako ekintzek pluralak izan dira.

Abiapuntua: identitateen aniztasunaren eta herrien arteko 
internazionalismoaren sustatzea. Lortzeko helburuak: Asturiesen 
inguruko ezjakintasuna apurtzea eta azpiegitura soziokultural 
asturiarren gabeziak murriztea.

IXUXÚ // URTEBETE EUSKAL 
HERRIAN ASTURIES IKUSTARAZTEN

Hasieratik autogestioan oinarritu da duela gutxi elkarte  kulturala-
ren itxura ofiziala hartu duen proiektuak.

Era honetan pausu bat eman dugu. Euskal Herrian Asturies ikus-
tarazten jarraitzeko eta euskal errealitatearen zatitxoak Asturiesera
ere eramateko helburuekin pertsonen inplikazioa bilatzeko, sos-
tenguak lortzeko eta indarrak gehitzeko saiakera bat da.

Ixuxú-a irautea nahi dugu, irrintzia entzutea; bi herrien arteko oihu
interkultural honek burrunba egitea nahi  dugu. Eta horretarako,
orain aurkezten dizugun elkartasun kanpaina hasten dugu.

ZURE LAGUNTZAREKIN, ASKOZ GEHIAGO

www.ixuxuelkartea.com // ixuxuelkartea@gmail.com 



EGIN ZAITEZ BAZKIDE ERABILTZAILE EDO LAGUN

BAZKIDE ERABILTZAILE
Elkartearen parte izan eta bere zerbitzu guztien erabilpena
egin nahi duten agente soziokulturalentzat. Sustapen kuota
hilean 10€-koa da eta hurrengo eskubideak ziurtatzen ditu: 
· gure zerbitzu guztien erabilpena: 

azpiegitura soziokulturalen eta hedabideen bidezko promozioa,
ekintzen organizazioa, distribuzioa, salmenta …

· %20-ko deskontuak gure ekintzetarako sarreretan
· gure katalogoaren materialetan deskontuak *

BAZKIDE LAGUN
Kultura asturiarrarekiko interesa duten eta elkartea ekono-
mikoki lagundu nahi dutenentzako.Sustapen kuota hilean
5€-koa da eta hurrengo eskubideak ziurtatzen ditu: 
· %20-ko deskontua gure ekintzetarako sarreretan
· gure katalogoan dauden 5 musika diskoen oparia **
· gure katalogoaren materialetan deskontuak

Sustapen kuota murriztu bat ere badago elkartea 
sinbolikoki lagundu nahi dutenentzako.
Hilean 1€-ekoa da eta hurrengo eskubideak ziurtatzen ditu:
· gure katalogoaren musika disko 1en oparia
· gure katalogoaren materialetan deskontuak

Ixuxú Asturies-Euskal Herria elkarteren bazkide izateak kultura as-
turiarra eta baldintza duinekin egingo diren ekintza berriak sustat-
zea esan nahi du.

Aldi berean, ekintzen proposamenak egin ahal zango duzu, elkar-
tearen informazioa jasoko duzu eta beste abantaila batzuk izateko
eskubidea izango duzu.

Proiektuaren helburuekin ados bazaude eta laguntzea nahi ba-
duzu, parte izatera gonbidatzen zaitugu nahi duzun aukeran:

* deskontuak katalogoan markatua daude
** bat altarekin ematen da eta besteak lau hilero etxera bidaltzen dira

izena tlf

helbidea

mail bazkide mota

ordaintzeko era / diru-sartzea      / banku helbideratzea      / dirutan

Hurrengo helbidera bidali dezakezu: paseo de la unicef 10 2C 01015 vito-
ria-gasteiz (araba). Edo bidali datuak ixuxuelkartea@gmail.com helbidera

ZURE LAGUNTZA EMAN NAHI BADIGUZU, HURRENGO FITXA BETE


