
Noqo’tenanaĝac 
BNA+ yilot’egueta 
gaa’me ananaĝael.
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Carmen Ortiz
Tejedora

Pueblo Qom – Hablante Qom
Ingeniero Juárez, Formosa

Jega! Jenjo’jenme noqo’tenanaĝac jo’ne am 
jaaĝataĝan qaidí oquet’eelo naa’me lajoĝoco qoyen’ 

ga’me APP BNA+ jetaque aua’vo, auaqanatet. 
Anenotaĝañe ‘uotaĝa anaqategué ledaĝat liquii.



‘Laqatanaĝac avidiñe ga’me ledaĝat 
jo’ne auen at’anec johe yilota jaga’me 
anaecavalae’t.

Ga’me laiñe joga’me vapelegue ga’me ledaĝat, valegue 
ga’me enumerado at’anec jo’ne anaecava laet, nataqden 
nach’e ena’am di’yoq jaga’me at’iyoqote. Nach’e ena’am 
auaqanatet da’me auĝachiñe jaga’me at’iyoqote; uotaga 
auen di’yoq, qama’le apataĝañe jaga’me leĝaĝajete ga’me 
jetaque auet’ec. “Aualoĝon jaĝa’me at’iyoqote”.
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Formas
de cobro

¿Jach’e ga’me eta da’me 
am qoyijeten’? Uo’ce 
gaa’me dos lajoĝoco 
da’me nejetenaguec.

3a) “Lajaĝoc da’me nejetenaguec QR”: Avidiñe ga’me liñe jaga’me mena, qamate apataĝañe jega’me 
leĝaĝajete jo’ne yilot’a. “Auachiyoĝotalegue QR” qom yem qa’male apataĝañe leĝaĝajete jone yilot’a.

3b) “Aviyaĝane’uo da’me anejetenaguec”: Avidiñe ga’me liñe jaĝa’me mena, nach’e ena’am 
liñe game D.N.I. ga’me jiyaĝaua jo’ne am yijeten’. Da’ me jetaque eta da’me lajaĝoc jenjo’, 
qama’le nach’e ena’am ga’me jiyaĝaua laqaya’uo jaĝa’me liyamaqata ja’ne uetaue jaga’me 
mena, qama’le am yovita ĝa’me ‘naqatac ĝa’me jetaque am yijete’n.
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¿Jach’e ga’me eta da’me 
auejetenataĝan? Apotaĝañe jeĝa’me 
legaĝajete yilot’a da’me 
‘nejetenaguec pojaa di’yot gaa’me 
yiloteta da’me daja’iajoĝoco.

4a) “Auamaq” avidiñe ga’me liñe 
jaga’me mena jo’ne auamaq, 
nach’e ena’am ga’me ne CBU 
ga’me juyaĝava jo’ne auamaĝa.

4b) “Niyamaqataguec da’me 
nejetenaguec”, Da’me dojo’lojaĝoc 
da’me nejetenaguec, qaidi ga’me 
jiyaĝaua jo’ne yilot’a jaga’me mena ja’ne 
qoyamaĝa yaqanatet da’me naqategue, 
yic’ata jaga’me banco. Da’me dojo’ 
youetaque ga’me ne D.N.I. ga’me 
jiyaĝaua. 
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Nejetenagueco jogaa’me ‘nonataqa jone 
qoyejetet’ape nale.

“Qoyejetenec ga’me QR”: jenjo’ 
lajaĝoc da’me nejetenaguec qaidí 
qoyaqanatet do’me qoyijeten 
ga’me jiyaĝaua laqaya, ‘votaĝa 
nale qoyen jenjo código QR.
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Paso a: Auelaque 
ga’me yilot’a 
“nejetenaguec 
ga’me jo’ne 
qoyejetetac naale”

Paso b: qom jetaque 
auelaque ga’me lajaĝoc 
dalaĝaic ga’me jo’ne 
auejetet’ape naale 
qama’le auelaque ga’me 
yilot’a, “yilot’egueta 
gaa’me auejetet’ape”.

Paso c: aviyota’alo 
gaa’me nejetenaquec, 
ga’me laqaya’ jo’ne 
auejetet’ape qama’le 
avidiñe ga’me necódigo 
da’me auejeten jo’ne 
uolegue jaga’me 
lomalaté gaa’me 
‘nonatanagaco.

Elegí el
servicio Apretá acá para 

escanear el código
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Qoyimichiye ga’me Nojaĝaqui:7
Paso a: qom qoyimichiye ga’me 
nojaĝaqui, qama’le auelaque 
jaĝa’me yilot’a yimichiye ga’me 
nojaĝoqui.

Paso b: aueloque jega’me 
nonatanaĝaqui jo’ne yilot’a.

Paso c: avidiñe ga’me liñe 
jaga’me mena nataq’aen ga’me 
nenumero ga’me nojaĝaqui.
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Qoya’uo lií jaga’me nait8
Paso a: qom qoya’uo lií jaga’me nait, qama’le 
auelaque jega’me yilot’a qoya’uo lií jaga’me nait.

Paso b: avidiñe ga’me liñe jega’me mena nataq’aen 
ga’me nenumero jaga’me tarjeta lií laet.

Ingresar
monto

Ingresar
tu nº de
tarjeta de
transporte

Carmen



Qonaloqotena’t yima ga’me liñe ga’me jo’ne taue ga’me uodenaĝac, najaĝajeguem yima 
ga’me naloqochiñejec, qama’le yima javanaĝa ga’me lajo’viyaĝac jo’ne jádiyoq.9

Figura
en forma
de lista

Carmen



¡Jalcate yamaic 
am janem!  :)
Qomle ‘uo ga’me auaqalatac ‘uotaĝa já 
auayaten avamaĝa jañi’me ‘nontanaĝaqui 
matria.cultura@gmail.com

Este servicio fue una contraprestación de MANTA, 
Incentivo para el Desarrollo Productivo Artesanal
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