
egin eskaera errigora.eus
web gunean urriaren 25etik azaroaren 14ra. 
Ezin baduzu eskaera online egin, bete ezazu inpri-
maki hau eta eman zizun pertsonak jasoko dizu.

Datu Pertsonalen Babesari buruzko indarreko Lege eta Araudiak 
betez, ERRIGORA ERRIBERA ELKARTEA-k zure datuak gordeko di-
tuela jakinarazten dizugu, gure zerbitzu eta produktuak kudeatu 
eta emateko helburuz, lege-betebeharrek agintzen duten epeetan. 
Zure datu pertsonalen trataera hau gure jarduera burutzeko ezin-
besteko beharrean oinarritzen dugu. Datuok ez zaizkio beste inori 
utziko, zerbitzua eskaintzea ahalbidetzen duten bitartekari-bolun-
tarioei izan ezik, edota lege-betebeharrei erantzuteko. Zure datuak 
ikusteko, zuzentzeko edo ezabatzeko eskubidea gauzatzeko info@
errigora.eus helbidera idatzi edo, posta arruntez, Atea Kalea, z/g 
(48280 Lekeitio) helbidera.
Inprimaki honetako emaila eremua betez, gure jarduerarekin lotu-
tako produktu eta zerbitzuen inguruko informazioa jasotzeko bai-
mena ematen diguzu. Datuen Babeserako informazio gehigarri eta 
zehatza: https://www.errigora.eus/pribatutasun-politika
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Norbaitek euskaraz egiten 
dizunean, ulertzen al diozu? EZBAI
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Prest al zaude jendeak zuri euskaraz
egiteko? Ondo hartuko al zenuke

dakiten guztiek
zuri euskaraz egitea?
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BAI

Azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean 
ulertzen duten guztiekin euskaraz soilik 

egiteko prest zaude? Edonon eta edonoiz, 
batzuetan solaskideak

erdaraz erantzun arren?
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EZ

BAI EZ

EMAN IZENA!
ZURE HERRIAN ALA WWW.EUSKARALDIA.EUS-EN

azaroaren 23tik
abenduaren 3ra11 EGUN EUSKARAZ

AHOBIZI ALA BELARRIPREST?
5 urte joan dira Nafar hegoaldeko uzta euskarari 
puzka kanpaina lehenengoz egin genuenetik. AEK, 
Ikastolen Elkartea, Sortzen, Zazpiak Bat eta Errigora 
batuta. Euskara, elikadura-burujabetza, auzolana 
eta Nafarroa hegoaldea lotuta.

Ideia sinplea zen: Nafarroa hegoaldeko baratzaren 
uztarekin saskiak osatu eta jasotako diruaren %25 
zonalde zigortu honetan euskara hauspotzeko 
erabili. 2013an 8.000 saski baino gehiago eskatu zi-
ren eta azken bi urteetan 14.000 banatzera iritsi gara.

Urteotan lortutako milaka euroei zuku handia ate-
ra zaie, baina guztion artean herri honi egin diogun 
ekarpena ezin da eurotan neurtu. Euskal herriak eta 
herritarrak elkarrengana hurbiltzeko ahala, ekoizle 
eta kontsumitzaileen arteko indar batuketa edo au-
zolanak ematen duen bizipoza ezin baitira zenbatu. 

Baina orain artekoa bidearen hasiera baino ez da 
izan. Jarrai dezagun euskararentzat dirua zenbatzen 
eta herriarentzat ekarpen kontaezinak pilatzen!

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

Ayuda a las ikastolas de Viana, Lodosa y Tudela. A AEK de la 
Ribera. A las dinámicas para proteger y abrir nuevas líneas en 
el modelo D. 

5 urte
euskarari puzka

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

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