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Udazken honetan klimaaldaketari erreparatuko diogu
Jasangarritasunaren Eskolari hasiera
emateko,
udazkenean
klimaaldaketari erreparatuko diogu.
Arazo konplexua da, eta era batera
edo bestera, guztioi eragiten digu.
Garrantzi handiko erronka da, eta
herritarrek asko dute egiteko eta
esateko horren inguruan.
Prestatu dugun programazioari
esker, klima-aldaketa ezagutuko
dugu hainbat perspektiba aintzat
hartuta, hala ingurumen-ikuspegia
nola gizartekoa. Baina, batez ere,
arazoari ikuspuntu artistiko batetik
heldu nahi diogu, umorea, antzerkia
edo ipuinak erabilita. Izan ere, azken
finean, xedea da ahalik eta modurik
atseginenean ezagutzea arazoa,
kontzientzia- eta aztura-aldaketa
bat bultzatzeko, klima-aldaketari
egokitu eta hura murrizte aldera.
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BA AL DU ZERIKUSIRIK
KLIMA-ALDAKETAK UMOREAREKIN?
TOPAKETA KLIMA-ALDAKETAK EZ DU GRAZIARIK
ERAKUSKETAKO BINETA-EGILEAREKIN.
Pierre Ballouhey eta Sara Acosta
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Pierre Ballouhey ilustradore frantsesa da, erakusketaren
egileetako bat, umorean aditua. Bere binetak The Guardian edo
The New Yorker bezalako aldizkarietan argitaratuak izan ohi dira.
Sara Acosta Ballena Blanca aldizkariko editorea da, eta
ekonomian eta ingurumenean espezialista da.
Topaketa honek aukera emango digu “Klima aldaketarik ez
du graziarik” erakusketa hurbiletik ezagutzeko, sortzaile eta
antolatzaileetako baten eskutik. Erakusketa honek klima-aldaketa
munduan zehar ikusteko modu desberdin bat eskaintzen digu, eta
erakusten du arazo honek herrialde guztiei eragiten diela eta modu
bateratuan konpondu behar dela. Helburua da atentzioa ematea,
irribarre batekin, batere graziarik ez duen zerbaiten gainean...
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NOLAKO ERAGINA IZATEN
ARI DA KLIMA-ALDAKETA
PIRINIOETAN?
Idoia Arauzo eta Juan Terrádez

Urriak 10, asteazkena 19:00etan
TOKIA

Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Idoia Arauzo eta Juan Terrádez Pirinioetako Klima-aldaketaren
Behatokiko kideak dira (PKAB). PKABa klima-aldaketaren arloan
2010ean Pirinioetako Lan Elkarteak (PLE) abiatutako mugaz
gaindiko lurralde-lankidetzako ekimen bat da.
Nazioarteko zientzia-komunitateak azpimarratu du mendialdeko
lurraldeek zaurgarritasun eta sentsibilitate bereziak dituztela
klima-aldaketaren
inpaktuez
bezainbatean.
Hitzaldian
Pirinioetako klima-aldaketaren fenomenoaren ulermenean
sakonduko dugu, eta aztertuko dugu nola lagundu lurraldeari
inpaktu horietara egokitu dadin.
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ERREFUXIATUAK ETA
KLIMA-ALDAKETA
Sofia Zamalloa

Urriak 31, asteazkena 19:00etan
TOKIA Autobus-geltoki zaharreko
erabilera anitzeko aretoa
Sofia Zamalloa Errefuxiatuei
Batzordeko (CEAR) abokatua da.

Laguntzeko

Espainiako

Klima aldaketak, hondamendi naturalek eta lehengaien
eskuratzeak edo energia-azpiegituren eraikitzeak eragindako
gatazkek milioika lagunek bortxaz ihes egin behar izatea
eragiten dute.
Ingurune-faktoreek gero eta bortxazko
lekualdatu gehiago eragiten dituzte. Gonbidatu nahi zaituztegu
ingurumen-errefuxiatuen zaurgarritasun-egoeraz gehiago
jakin dezazuen, baita horien nazioarteko aintzatespen ezaren
inguruan ere.
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NEKAZARITZA-BIODIBERTSITATEA:
EZINBESTEKOA ELIKADURABURUJABETASUNERAKO ETA
KLIMA-ALDAKETARI AURRE EGITEKO
María José Suso

Azaroak 7, asteazkena, 19:00etan
TOKIA

Ingurumen Hezkuntzako Museoa

María José Suso Nekazaritza Jasangarriko Institutuko (IAS/
NJI) ikertzailea da Zientzia Ikerketarako Kontseilu Nagusian
(CSIC/ZIKN).
Hitzaldian ezagutzera emanen du bere ikerketa: oinarri
hartzea hobekuntza genetikoko estrategiak, biodibertsitatea
maila guztietan eta tokiko baliabideen erabileran oinarritutako
elikadura-kultura indartuko dutenak. Zehazki, xedea da
inguruko ezagutza-maila handitzea lekadun sarea- erle
polinizatzaileanekazaria-hobetzailearen
arkitekturaren
gainean, lekadun-laboreen rol bikoitza garatzeko asmoz:
elikagaiak ematea eta jasangarritasuna nahiz biodibertsitatea
hobetzea erle polinizatzaileen erreserba gisa arituta.
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PASEOAN IRUÑERRIKO
MENDIETAN BARNA
Luis Urzainqui, Mintxo Bidaurreren argazkiekin

Azaroak 21, asteazkena 19:00etan
TOKIA

Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Luis Urzainkik gogoko du inguruan dituen mendiak oinez edo
bizikletaz ezagutzea. “Iruñerriko mendiak, montes de la Cuenca
de Pamplona”
Mintxo Bidaurre argazkilaria da eta esperientzia handia du
argazkiak ateratzen mendira egiten dituen irtenaldi, eskalada,
btt eta abarren inguruan.
Hitzaldi honi esker, aukera izanen dugu Iruñerria inguratzen duten
mendiak ezagutzeko. Batzuetan hain ezezaguna zaigun ingurune
natural hurbilena ezagutzeko gonbidapena.
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“EXPEDICION TAMUR”
DOKUMENTALAREN PROIEKZIOA

ILARGIAREN ERAGINA
NEKAZARITZAN. KASU PRAKTIKOAK

Suam del Cerro

Aingeru Tabar

Azaroak 28, asteazkena, 19:00etan.

Abenduak 12, asteazkena, 19:00etan.

TOKIA

TOKIA

Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Suam Del Cerro raftingeko gida eta kayakzalea da, baita
ikus-entzunezkoen eta argazkilaritzaren zale handia ere.
Zaletasun horri esker aukera izan du arraunaz ia kontinente
guztiez gozatzeko.
Dokumentalak Tamur ibaira egindako espedizioan parte hartu
zuten lagunek bizitako esperientzia azaltzen digu. Hain zuzen,
ibai horrek ur-emaria Kanchenjunga handientsutik hartzen
du. Tamurrera iristeko dauden 4 egunetan, mendi horren
edertasunak liluratu egiten du; behin iritsita, Tamur ibaiaren
ur-amil uherretan behera eginen dugu.
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Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Aingeru Tabar nekazari ekologiko eta ortuzaina da eta urteetako
eskarmentua dauka. Bidaurretan lantzen ditu lurrak, Arga ibaiaren
ibarraren eta Esparatz mendiaren artean.
Hitzaldi honetan azalduko digu nola lantzen duen bere baratze
ekologikoa, Ilargiaren faseak aintzat hartuta.
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LANTEGIAK ETA IRTEERAK
LURZORUAREN EZAGUTZA
PRAKTIKOA, HERODY
METODOA BALIATUTA

tiak
Lantegi eta irteera guz
doan dira. 16 urtetik
rez
gorakoendako dira, eta aur
eman behar da izena.

Leire Ibarretxe

ENERGIA-HEZKUNTZARI
BURUZKO LANTEGIA
Iruñeko Udaletxeko Energia berde zerbitzua

Urriak 9, asteartea, 18:30ean
TOKIA

Urriak 3, asteazkena
17:00 – 20:00

TOKIA Ingurumen Heziketarako Museoa
Leire Ibarretxe nekazaritza-ingeniaria da, eta gaur egun
lurzoruetan teknikari aditua da Biolur Gipuzkoan, nekazaritza eta
abeltzaintza ekologikoa sustatzeko elkartean.
Lantegi honi esker lurzorua modu errazean aztertzen ikasiko
dugu, gure lorategi edo baratzeetako lurzoruen egoera baloratu
ahal izateko.
Behin-behineko izen-ematea
Irailaren 15etik aitzina 010 edo 948 42 01 00
(Iruñeaz kanpotik deituz gero) telefonoetara deituta.

Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Iruñeko Udaleko energia berde-zerbitzuak, Urdinnova elkartearen
bitartez, energia aurrezteko eta eraginkortasunez kontsumitzeko
lantegi hauek eskaintzen ditu, herritarrek informazio gehiago
izan dezaten energiaren inguruan. Kontsumoak eta gastuak
aztertuko dira, modu praktiko batean, eta energia-fakturak
azalduko dira, bakoitzean zer ordaintzen dugun ulertze aldera.
Eztabaidarako eta hausnarketarako gune bat, non aukera izanen
baitugu etxeetako energia-kontsumoaz kontzientziatzeko,
kontsumitzen den energiaren jatorria ezagutzeko eta eragiten
duen inpaktua azaltzeko. Saio guztietan bertaratuen zalantzak
argitu eta jakin-mina asetzeko denbora-tartea aurreikusi da.
Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik.
Hurrengo datak:
Urriak 2- Ermitagaña ikastetxe publikoa
Urriak 9- Ingurumen Heziketarako Museoa
Urriak 16- Nicasio Landa ikastetxe publikoa
Azaroak 6- San Frantzisko ikastetxe publikoa
Azaroak 13- Txantreako udal-liburutegia
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BASOEREINKETA
LANTEGIA

ELIKADURA-LANTEGIAK:
ERREZETA JASANGARRIAK: SUKALDARITZA
INGURUMEN-IRIZPIDEEKIN

Mikel Baztan

Urriak 16, asteartea 19:00
TOKIA

Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Mikel Baztan Iruñeko Udaleko Lorategietako zuzendari teknikoa
da gaur egun, eta konpromiso irmoa dauka publikotasunarekin
eta giza zein natur ingurunearekin.
Lantegi honi esker, baso-berritze modu ezberdinak ezagutuko
ditugu (naturala edo gizakiaren laguntzarekin), gure hurbileko
ekosistemetako espezierik ohikoenak hedatze aldera. Jarduera
hau Ezkaba – San Cristóbal eta Mendebaldeako baso-masa
leheneratzeko Hiri Basoa proiektuaren barruan dago.
Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik.

Ismael Usón
1. LANTEGIA

Urriak 23, asteartea, 18:00-20:00

2. LANTEGIA

Azaroak 27, asteartea, 18:00-20:00

TOKIA

GELTOKI (autobus-geltoki zaharra)

Ismael Usón Geltokiko jatetxeko sukaldaria da.
Lantegietan errezetak eginen dira, barazkiekin, honako hauek
aintzat hartuta: ingurumen-irizpide arduratsuak, kontsumitzeko
hautatzen ditugun elikagaiak, horien jatorria, sasoia eta
ekoizpen-modua, ingurunea eta gure tradizioak gordetzea eta
ingurumen-dibertsitatea zaintzea.
Lantegiak independenteak dira.
Behin-behineko izen-ematea
Urriaren 1etik aitzina 010 edo 948 42 01 00
(Iruñeaz kanpotik deituz gero) telefonoetara deituta.
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ZER EZKUTATZEN DU ZAPALTZEN DUGUN
ARROKAK BIZI DUGUN KLIMARI DAGOKIONEZ?

LANTEGIA: ZUK ZEUK ZEURE ESKUEKIN:
EGIN EZAZU ZURE OIHALEZKO POLTSA

Fran Sanz Morales

Tea en la Azotea

Urriak 30, asteartea 18:00-20:00
TOKIA

Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Fran Sanz Morales geologoa da. Geoteknian eta ingeniaritza
geologikoan egin du lan, batik bat, eta irakasle lanetan ere aritu
da, Geologia eta Lurraren Zientziak irakasten eta zabaltzen.
Jarduera praktiko honetan, klima-aldaketa ulertzen saiatuko gara.
Horretarako, Lur planeta ezagutu eta bertan gertatzen ari diren
aldaketak aintzat hartuko ditugu. Helburua da funtzionamendu hori
gidatzen duten mekanismoak ezagutzea, baita gizakiak eskuragarri
dituen baliabideak ere klima-aldaketaren ondorioak prebenitzeko
edo arintzeko.
Behin-behineko izen-ematea
Urriaren 1etik aitzina 010 edo 948 42 01 00
(Iruñeaz kanpotik deituz gero) telefonoetara deituta.
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Bi saioetako lantegia

Azaroak 6 eta 13, astearteak
18:00 – 20:00
TOKIA

Iraupena: 4 ordu

Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Gabriela Barrio (Tea en la Azotea) arte-historialaria da,
eta zaharberritzean lan egin ondoren, irakaskuntza- eta
prestakuntza-artistikoan espezializatu da. Bere sormen-lanak
hainbat hainbat arte-diziplina jorratzen ditu.
Geure eskuekin, jada erabiltzen ez ditugun oihal edo arropekin
oihalezko poltsa bat eginen dugu. Ondoren, irudimena eta
sormena askatu eta poltsa moldatu eta apainduko dugu.
Emaitza gisa, oihalezko poltsa ezin hobea lortuko dugu
erosketak egiteko, lanera joateko edo kalean erabiltzeko.
Behin-behineko izen-ematea
Urriaren 15etik aitzina 010 edo 948 42 01 00
(Iruñeaz kanpotik deituz gero) telefonoetara deituta.
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BESTE JARDUERA BATZUK
FAMILIAN EGITEKO LANTEGIA
ZUK ZEUK ZEURE ESKUEKIN: EGIN ITZAZU
ZEURE GABONETAKO APAINGARRIAK
Lohitzune García de Acilu

Abenduak 11, asteartea
18:00 – 20:00

Gizarte-eredu berri baterako politikak

EUSKARAZ

Urriak 15 eta 16 Iruña

Abenduak 18, asteartea
18:00 – 20:00
TOKIA

EMAKUMEEN TOPAKETAK +
KLIMA-ALDAKETA NAFARROA 2018

Ingurumen Heziketarako Museoa

Lohitzune García de Acilu irakaslea da eta urteetako eskarmentua
du haurren dinamizazioan. Artean prestakuntza jaso eta horretara
hurbildu da, hala dantzara nola arte plastikoetara. Familian gozatzeko
gune bat, etxerako Gabonetako apaingarriak egiten ditugun bitartean.
Eman beste erabilera bat jogurt-ontziei, kartoiei edo ontziei zeure
eskuekin eta apaindu etxea Gabonetan.

Topaketa bat ikusarazteko eta
bultzatzeko emakumeak funtsezkoak direla klima-aldaketaren erronkari heltzeko eta haien
ezinegonak eta ekarpenak ezagutzera emateko.

Nori zuzendua: 4 eta 10 urte bitartekoei (helduen laguntzaz)
Behin-behineko izen-ematea
Urriaren 15etik aitzina 010 edo 948 42 01 00
(Iruñeaz kanpotik deituz gero) telefonoetara deituta.
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Politikariak, ikertzaileak eta
klima-aldaketan
espezialistak diren eta horretan interesa
duten emakumeak, KLINAren
babespean bilduta, 2017-2030
aldirako Nafarroako Gobernuak
duen bide-orria jarraituz, eta
jasangarritasunean oinarritutako kultura sustatzen.

ANTZERKIA: BERTAN KASU EGIN, EDO BANOA
Trokolo antzerki-konpainia

Urriak 17, asteazkena, 19:00etan
EUSKARAZ

Urriak 24, asteazkena, 19:00etan

IPUIN-KONTALARIA
FAMILIARTEAN: NATURAREN
HARI IKUSEZINA
Inés Bengoa

Urriak 23, asteartea 18:00etan
EUSKARAZ

TOKIA

Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Trokolo antzerki-konpainiak egindako obra hau Klimaaldaketaren Nafarroako Bide-orriaren (KLINA) testuinguruaren
barruan prestatu da. Klima-aldaketaren arazoa eta herritarrek
horren inguruan duten eginkizuna jorratzen du umorearen eta
didaktikaren ikuspegitik. “Klina doktoreak eta Klin doktoreak
gaixo oso berezi bat artatu behar dute, premiaz artatu ere.
Sukar altua du, kontrolik gabeko dardara eta gasek eragindako
intoxikazio-sintoma nabariak ditu. Miaketa egin bitartean,
gaixoaren egoeraren errudun diren arrazoiez jabetzen dira;
hain zuzen, Lurra bera da gaixoa. Diagnostikoa egin ondoren,
medikuek jarraitu beharreko tratamendua ezarri dute.”
Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik.

Jarduera hau
Nasuvinsa- Lursarearekin
elkarlanean antolatu da.
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Urriak 25, osteguna, 18:00etan
TOKIA

Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Inés Bengoa ahozko kontalaria da. Gizarte eta Informazio
Zientzietan lizentziaduna da EHUn, eta antzezpen-prestakuntza
jaso du Nafarroako Antzerki Eskolan (NAE).
Esaten dute tximeleta batek hegoak astintzen dituenean
Singapurren, urakan bat eragin dezakeela Honolulun. Lurreko izaki
guztiak hari baten bidez lotuta gaude: naturaren haria. Eta hari
hori zeta hain fin batez egina dago ezen ez baitugu ikusten, ez
baitugu sentitzen, baina lotzen gaitu. Munduari ematen dioguna
geure buruari ematen diogu. Gaur egiten duguna, biharko egunari
ere egiten diogu. Naturaren hari ikusezinak gure bizitza ehuntzen
du, baita gure oraina eta etorkizuna ere.
Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik.

Gutxieneko adina: 4 urtetik gora
Doako jarduera, San Pedroko
Liburutegi Publikoarekin elkarlanean antolatua.
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ARDO EKOLOGIKOAREN
DASTAKETA

BIZITXOKO: EZAGUTZAK ETA UNE
ATSEGINAK PARTEKATZEKO GUNEA

Migueltxo Goñi

Ostegun bat hilean.

Azaroak 8, osteguna, 18:00etan

Urriak 18, azaroak 15 eta abenduak 13an

TOKIA

18:00etatik 20:00etara

Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Migueltxo Goñi sommelierra eta dastatze-irakaslea da.
Dastaketa honetan aukera izanen dugu nekazaritza ekologikoko
jatorria duten hainbat ardo probatzeko.
Behin-behineko izen-ematea
Urriaren 15etik aitzina
010 edo 948 42 01 00
(Iruñeaz kanpotik deituz gero) telefonoetara deituta.
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JARDUERA GAZTELANIAZ ETA EUSKARAZ DA

TOKIA

Ingurumen Heziketarako Museoa

Gune honek xede du bizikleten konponketari buruzko ezagutzak
partekatzea eta ongi pasatzea gure bizikleta doitzen dugun
bitartean edo besteei laguntzen diegun bitartean. Horretarako,
Juanjo Iriarte izango da bertan, konponketetan aditua, eta
Bizitxokora doazen lagunei laguntza eta aholkuak emango dizkie.
Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik.
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ERAKUSKETAK
KONTSUMOAK... KONTSUMITZEN ZAITU?
ZUK ERABAKI.

KLIMA-ALDAKETAK EZ
DU GRAZIARIK

OCSI (Nazioarteko Kooperazio eta
Elkartasun Elkartea)

Ballena Blanca

Urriaren 2tik azaroaren 2ra

Abenduaren 4tik urtarrilaren 4ra

TOKIA

TOKIA

Ingurumen Heziketarako Museoa

Ezinezkoa denean aurrean dugun arazo bat ezkutatzea,
eta ezikusiarena egiten dugunean, eraginkorrena umorearen
ikuspuntutik heltzea da, areagotu eta zentzugabe bihurtu arte. Hori
bera dute xede erakusketa honetako bineta-egileen 15 marrazkiek:
behartzea ohartu gaitezen eta hausnar dezagun berotze globalaren
inguruan, fenomeno oso larria eta ondorioak dituena osasunean,
ingurunean, ekonomian, nekazaritzan... Bineta horietako trazuek
zentzugabekeria ugari uzten dituzte agerian, baina, aldi berean,
munduan zehar klima-aldaketa ulertzeko modu ezberdinak erakusten
dituzte, eta frogatzen dute arazo honek herrialde guztiei eragin
eta modu bateratuan konpondu behar dela. Hainbat herrialdetako
marrazkilariak daude: Estatu Batuak, Txina, India Saudi Arabia,
Egipto, Kenya, Venezuela, Kuba, Frantzia edo Espainia. Bakoitza bere
ikuspegi partikularrarekin. Ballena Blanca aldizkaria hasi zen proiektu
hau lantzen, 2015ean, eta lehenengo lau binetak Pariseko Klimaren
Munduko Goi-Bileran egon ziren ikusgai, 2015eko abenduan. Hura
izan zen erakusketa zabalago honen jatorria; hain zuzen, orain
DKVren laguntzari esker osatu da erakusketa irribarre batekin arreta
erakartze aldera, graziarik ez duen zerbaiten inguruan....

Ingurumen Heziketarako Museoa

OCSI elkarte asanblearioa da, eta lan egiten du nazioarteko
desberdintasunak eta herriek haien eskubideen alde egiten
duten borroka ikusarazteko, hala estatu espainiarrean nola
Latinoamerikan.
Erakusketa interaktibo honen bitartez, proposatu nahi
dizugu hausnarketa kritikoa egin dezazun gure gizarte
hiperkontsumistaren mugen inguruan. Erakusketa osoan zehar,
ikusarazi eta nabarmendu nahi izan da emakumeen presentzia
eta ahalduntzea, baita salatu ere globalizazioaren sisteman duten
ikusezintasuna eta pairatzen dituzten desparekotasunak.
Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik.

Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik.
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MERKATUAK
HAZIAK
TRUKATZEKO
GUNEA

JOSTAILUAK
TRUKATZEKO
GUNEA

DIRURIK
GABEKO
MERKATUA

Hilabete bakoitzeko azken astean egiten da
(jaiegunak daudenean kenduta)
Urria: 23-26

Hilabeteko ostegun
batean egiten da
Urriak 18
Azaroak 15
Abenduak 27

Azaroa: 20-23
Abendua: 18-21
Merkatu honek, trukea eta berrerabilera bultzatuz, ohiko
salmenta-erosketa sistemari alternatiba bat eskaintzein
digu. Eredu honekin kontsumorako objektu berrien
ekoizpen eskaera murriztu nahi da, lehengaiak eta
energia aurreztuz eta, beraz, ingurumena zainduz.
Denetarik aurki daiteke: arropa, bitxiak, zapatak,
liburuak, jostailuak, etab. Erabiltzen ez ditugun gauzak
ekar daitezke, , eta beste norbaitentzako interesgarriak
izan badaitezke. Merkatuan, bertan dauden beste
gauzengatik trukatzen ahal ditugu. Pertsona bakoitzak
guztira lau gauza alda ditzake aldiro.
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Jostailu trukea sustatzea da
ekimen honen xedea. Honekin,
txikiei kontsumoaren alterntatiba
bat
aurkezten
diegu,
eta
jostaliuen
bizitza
luzatzea
bultzatzen dugu. Haurrek, jadanik
erabiltzen ez dituzten jostailuak,
ipuinak, puzzleak, etabar ekar
ditzakete, baldin eta erabiltzeko
moduan
badaude.
Gunean
beste erabiltzaileek ekarritako
gauzengatik alda ditzakete. Trukea
orekatua eta egokia izan dadin,
Ingurumen Heziketarako taldeko
kideek ikuskatua izanen da.
29

Hazien
trukea
bultzatzea
da ekimen honen helburua.
Honekin,
bertako
hazien
aniztasuna mantentzea bilatzen
dugu, agroekologiaren bidea
sustatuz.
Parte-hartzaileek
ekartzen
dituzten
haziak,
gunean dauden haziengatik
alda
ditzakete.
Haziak
erabiltzaileek
ekoiztutakoak
behar dute izan, ongarri
edo
herbizida
sintetikorik
gabe. Bildutako haziak, ontzi
egokietan gordetzen dira eta
hazi mota bakoitza erregistro
orri batekin identifikatzen da.
Museoan aurki daiteke modu
iraunkorrean.

MUSEOA ZEUREGANATU
Museoak bozgorailu gisa jokatu nahi du eta
elkarteetan, ikastetxeetan, etabar egiten
diren ingurumen eta gizarte-proiektuak
zabaldu. Horretarako, bertako instalazioak
eta hedapen-bideak erabiltzeko aukera
ematen du unean uneko ekimen, lan,
erakusketa eta abarrendako. Hitzaldi aretoa,
bilera gelak eta erakusketa espazioa zuen
esku daukagu.

museoeducacionambiental@pamplona.es
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