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La tradicional Damborrada donostiarra es retransmetrà
en directe i es celebrarà dijous 19 a les 21.30a Barcelona
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MENÚ: remenat de txipirions, sopa de peix, xai, pastís de formatge.MENÚ: remenat de txipirions, sopa de peix, xai, pastís de formatge.
(Sidra, ví, patxaran i cafè)(Sidra, ví, patxaran i cafè)

20 euros20 euros

L’edició es realitzarà el 17, 18 i 19 de febrerL’edició es realitzarà el 17, 18 i 19 de febrer

El proper dia 20 de Gener es la festivitat de Sant Sebastià, i com ja es tradició a la
Euskal Etxea de Barcelona, ho començarem celebrant amb un fabulós sopar la vigília,
al que seguirà la retransmissió en directe a partir de les dotze de la nit, de la
“Damborrada” des de la capital guipuscoana. El sopar serà dijous a les 21.30 a la seu
de la nostra Entitat i el menú que podreu degustar serà el següent constarà de tres plats.

El preu d’aquest sopar es de 20� per als socis i de 26� per als no-socis. Per apuntar
-vos al sopar es necessari que reserveu plaça amb prou antelació, bé passant-vos per
la nostra Secretaria, bé trucant al 93.310.22.00 abans del dia 17 (dimarts). Aquelles
persones que per motius justificants requereixin una modificació al menú, podran fer-ho
sempre i quan avisin en el moment de fer la reserva.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Durant aquest mes de Gener podrem gaudir
a la capital catalana de dos interessants

concerts de grups euskalduns:

El divendres 20 de Gener
a les 22h al Sidecar (c/ Heuras 4-6)

El dissabte 21 de Gener a les 22.30h
a l’Ateneu Popular de Nou Barris

(c/Portlligat s/n)
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A partir del 10 de Gener podreu
contemplar a la nostra seu social

una exposició de fotografies
realitzades en el decurs del
Festival Euskal Herria Sona

que vam portar a terme el passat
mes de Novembre. Les fotografies

realitzades per l’Oriol Clavera
i la Mireia Comas estaran exposades

fins el proper mes de Febrer.
Esperem que us agradin!
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El proper divendres 13 de Gener,
us tenim preparada una bona vetllada a la

nostra seu. A partir de les 20h us prepararem
un bon pica-pica, per tal que aneu fent boca

pel plat fort de la vesprada: el concert
que el grup "Hegokoak" ens oferirà
a partir de les 21.30h. Hegokoak,

grup liderat per Eneko Alberdi, fusiona
ritmes africans i mediterranis tot

cantant en euskara. Estem segurs que
gaudireu amb aquesta proposta que

inaugurarà un cicle de concerts de petit
format que portarem endavant al llarg

d’aquest 2006 un divendres al mes.
Us hi esperem!
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Per qualsevol suggeriment a aquest butlleti podeu escriure a ; premsa@euskaletxeak.orgPer qualsevol suggeriment a aquest butlleti podeu escriure a ; premsa@euskaletxeak.org

Després de la bona acollida que va tenir l’any passat, de nou, ens trobem organitzant el
campionat de mus de la nostra Entitat. Enguany, el campionat arriba a la seva onzena
edició i esperem que tingueu les mateixes ganes de participar-hi. Les dates previstes
per la seva celebració són el 17, 18 i 19 de Febrer de 2005. Us podreu començar a inscriure
a partir de dilluns 23 de Gener a Secretaria del Centre, i el preu de la inscripció serà el
mateix de l’any passat 10� pels socis i 20� pels no-socis. Com ja sabeu la parella
guanyadora d’aquest campionat, podrà participar en el campionat anual que organitza
la Federació de Euskal Etxeak, que aquest any organitzarà la nostra Euskal Etxea,
ja que va ser la parella del nostre Centre la que l’any passat ens va portar el títol cap
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L’home del carbó més popular d’Euskal Herria
va arribar fins a Barcelona per saludar els més petits
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La Diada Internacional de l’’Euskera va acollir una xerrada sobre la situació actual a càrrec d’HABELa Diada Internacional de l’’Euskera va acollir una xerrada sobre la situació actual a càrrec d’HABE

La txistorra i la sidra van acompanyar un cercatasques on es van aplegar bascos i catalansLa txistorra i la sidra van acompanyar un cercatasques on es van aplegar bascos i catalans

Iniciativa solidària basca, catalana, estatal i internacional per demanar el sobreseiment definitiuIniciativa solidària basca, catalana, estatal i internacional per demanar el sobreseiment definitiu

Per segon any consecutiu, la nostra seu social ha tingut l’honor de comptar amb la
presència d’un personatge d’excepció, que desviant el seu recorregut habitual per les valls
i muntanyes d’Euskal Herria ens va acompanyar durant unes hores la tarda del dijous 21 de
desembre per delit de tots els nens que participen al nostre “Haurren txokoa”. L’Olentzero
va portar històries meravelloses i regals per tots els presents, i els nostres menuts el van
obsequiar amb una mica de sidra i unes boniques cançons que van fer gaudir a grans i petits!
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El passat 15 de Desembre, al nostre Centre es van organitzar una sèrie de activitats amb
motiu del Dia Internacional de l’Euskara. A les vuit de la tarda vam poder escoltar una
xerrada a càrrec del membre d’HABE José Fco. Zinkunegi sobre la situació de l'Euskar
al món, un cop finalitzada la qual,els assistents vam poder gaudir d’un pica-pica que va
donar pas a una festeta en la que van participar tant els professors com els alumnes per
començar a acomiadar un altre any de compromís amb l’euskera.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Una de les cites més esperades per tots els nostres socis i amics, es sense cap mena de
dubte el dia de Santo Tomàs. Com ja es habitual a la Casa, ho vam celebrar fent un cerca-
tasques pel barri acompanyats de trikitixes, panderos i bertsolaris. Vam començar a la
taberna basca “Baserri” degustant els primers pintxos de txistorra i les primeres
ampolles de sidra per acabar la festa a l’Euskal Etxea, tot passant pel Sagardi. En el que
sens dubte va ser un dia de celebració i reunió per bascos i catalans..xxxxxxxxxxxxxxx
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A finals de desembre, tots els grups parlamentaris catalans, amb l’excepció del PP, van
consensuar una nova declaració de solidaritat amb el diari Egunkaria. La proposició no de
llei serà votada i aprovada properament. Us mantindrem beninformats.xxxxxxxxxxxxxxx
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Com ja sabeu els passats 8, 9, 10 i 11
de desembre a la localitat biscaïna de
Durango es va celebrar la quarantena

edició del mercat de llibres i música bascos.
Es en aquesta cita ineludible per tots

els amants de la música i el llibre,
que es presenten les darreres novetats

del sector. Des de Zabalgune Denda,
us volem apropar totes aquestes edicions

a tots aquells que no vàreu poder escapar-vos
fins a Durango, així doncs ja disposeu dels

següents títols a la nostra botiga:
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LEKUAK de Bernando ATXAGA
VREDAMAN de Unai ELORRIAGA.

KLEOPATRA de Jon ARRETXE
NEGUKO ZIRKUA de Harkaitz CANO

BIHAR EUSKAL HERRIA d’Arnaldo OTEGI
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XORIEK de Mikel Laboa.
METAMORFOSIS de Doctor Deseo.
HISTORIA VIVA DEL PUNK de RIP.

ZEBRA d'Anari.
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Amb el suport del Departament de Presidència del Govern BascAmb el suport del Departament de Presidència del Govern Basc
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