


Datuen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Lege Or-
ganikoan xedatutakoa betez, zure datuak Errigoraren 
fitxategi batean sartuko dira, eta egindako eskaerak bi-
deratu ahal izateko zein interesekoa izan dakizukeen Erri-
goraren informazioa helarazteko baino ez dira erabiliko. 
Berauek atzitu, aldatu edo fitxategitik ezabatzeko idatzi 
info@errigora.eus helbidera.

Herrilana ekitea da. Egitea. Eraikitzea.

Ez da ahal dugun galdetzea; herrilana ahalduntzea da. Ez da 
lo egitea; herrilana amets egitea da. Ez da praktiketan aritzea; 
herrilana ariketa praktikoa da.

Herrilana zubigintza da. Zeharkakotasuna. Aniztasuna. 
Elkartasuna.

Ez dauka jaberik; herrilana burujabe izatea da. Ez dauka 
hierarkiarik; herrilana bihurri izatea da. Ez dauka preziorik; 
harrilanak balio handia dauka.

Herrilana herria egitea da. Sarea. Lagunartea. Komunitatea.

Ez da marka bat; herrilanak marka uzten du. Ez da itxura-aldatze 
ariketa bat; herrilanak eraldatu egiten du. Ez da aisialdi-pack bat; 
herrilanak bizipoza ematen du.

Herrilana auzolana da. Elkarlanean ikastola bat eraikitzea. 
Haurreskola bat. Euskaltegi bat. Errigora bera.

50€

50€

Kutxa zuria
zainzuriak  ·  orburuak  ·  pikillo piperrak  ·  ardoa  ·  ozpina

melokotoia almibarrean  ·  pasta  ·  arroza  ·  teilak
patxaran-pastak   ·  molineritoak  ·  tomatea olioarekin

pikillo piper mamia

Kutxa beltza
zainzuriak  ·  orburuak  ·  pikillo piperrak  ·  ardoa  ·  ozpina
melokotoia almibarrean  ·  potxak  ·  kardua  ·  almendrak

pikillo saltsa   ·  mahats-zukua  ·  aran-marmelada
oliba-olio birjina estra

izen-abizenak herria

emaila telefonoa

kutxa zuri kopurua kutxa beltz kopurua

Commandez le ou les panniers qui vous 
conviennent le plus en remplissant le formulaire 
ou à travers le site web www.errigora.eus et vous 
aiderez ainsi l’euskara dans le sud de la Navarre car 
25% des bénéfices iront au soutien de notre langue:

• Aidez les ikastolas de Viana, Lodosa et Tudela, 
l’AEK de la Ribera, ainsi que les dynamiques vi-
sant à protéger et à ouvrir de nouvelles classes 
en langue basque dans les écoles du sud de 
la Navarre.

• Aidons les euskaltzale du sud de la Navarre à 
tisser des liens entre eux, pour ouvrir de nou-
veaux horizons à l’euskara.

Pide la cesta que más te guste (o ambas, o varias; 
las que quieras) rellenando el formulario o a través 
de www.errigora.eus y ayuda al euskera en el sur 
de Nafarroa con el 25% de lo recaudado:

• Ayuda a las ikastolas de Viana, Lodosa y Tude-
la. A Aek de la Ribera. A las dinámicas para pro-
teger y abrir nuevas líneas en modelo D.

• Ayuda a crear nuevos puentes entre euskaltza-
les del sur de Nafarroa para abrir nuevos hori-
zontes al euskera en la zona.


