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Jesús Ángel Eslava Vitaveris enpresako kide da, lurzoru
bizia oinarri duen nekazaritzara eta abeltzaintzara igarotzeko
bidean laguntzen dio nekazariari zein abeltzainari.
Hitzaldian baso bateko lurzoruaren funtzionamendua eta
laborantza-gune konbentzional batekoa konparatuko dira.
Hortik abiatuta, erakutsiko dugu lurzoruak behar dituen
baldintzak eta zer egin dezakegun landareak era orekatuan
elikatu daitezen.

Zikloak B Beste jarduera batzuk

Ex Erakusketa: Baratze kritikoa H Haziak trukatzeko gunea
M Merkatua: Dirurik gabeko merkatua

M Merkatua: Jostailuak trukatzeko gunea
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MUJERES A GOLPE DE
PEDAL: ¿POR QUÉ EMPEZAR
A ANDAR EN BICI?
Erkuden Almagro

LAS LABORES DE LA
HUERTA EN INVIERNO
Aingeru Tabar

Otsailak 7, asteazkena, 19:00tan

Urtarrilak 17, asteazkena, 19:00tan
Erkuden Almagre txapelketetan 20 urte baino gehiago
aritutako txirrindularia da, eta Club Mujeres en Bici-Bizikume
elkartearen sortzailea. Hitzaldian lehenbizi bizikletan aritzen
diren emakume talde bat sortzearen beharra azaltzen da, eta
gero, taldeak emakume askori nola lagundu dien haien bizitzako
oztopo handiak gainditzen.

Aingeru Tabar nekazari ekologiko eta ortuzain eskarmentuduna
da. Bidaurretan lantzen ditu lurrak, Arga ibaiaren ibarraren eta
Esparatz mendiaren artean.
Haren eskutik jorratuko ditugu baratzearen negurako plangintza
eta urtaro horretan egin beharreko berezko zereginak: lurra
lantzea, ongarritzea, neguko laboreen prestaketa, etab.

EXPLOTACIONES DE POTASA
EN NAVARRA. MINERÍA,
GEOLOGÍA Y POLÉMICA.
MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ SE
ESTÁ HACIENDO EN PAMPLONA?
Marina Jiménez

Urtarrilak 31, asteazkena, 19:00tan
Marina Jiménez Iruñeko Udaleko Hiri Ekologiako eta
Mugikortasuneko Alorreko goi-mailako teknikaria da.
Hiri Ekologiako Zerbitzuaren eskumenen artean dago hirian
jasangarritasuna sustatzea, ondare naturala kontserbatzea eta
hiriko biodibertsitatea babestea. Hitzaldian ezagutzera emango
dira Udalak Taconeran, Belosoko Erripan eta Mendillorriko
aintziran, besteak beste, abiatu dituen proiektuak.
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Óscar Pueyo

Otsailak 21, asteazkena, 19:00tan
Óscar Pueyo geologoa da Zaragozako Unibertsitatean, eta
Iruñerriko eta inguruko geologia ezagutzen du.
Sismikotasuna, kutsadura edo meatzeen hondoratzeak nafar
herritarren solasaldi sozial eta kolektiboen parte izan dira azken
urteotan. Erreniegako antzinako meatzeetan sortutako arazoek eta
meatzeetan –Beriain eta Huesca artean, ia 550 km2– arazo horiek
errepikatzeko aukera gaur egun planteatzeak gogoeta eginarazten
dute haien kokalekuaren testuinguru geologikoaren inguruan eta
eragin ditzaketen ingurumen-arazoen inguruan.
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“LANDAREAK LANTZEN”
LIBURUAREN AURKEZPENA
ETA LANDAREEN
KONTSULTATEGIA ZUZENEAN
Jakoba Errekondo

EUSKARAZ

Otsailak 28, asteazkena, 19:00tan
Jakoba Errekondo. Paisajista eta agronomoa. Euskal Herriko
aditu handienetakoa landareen eta gizakion arteko harremanari
dagokionez, baita komunikatzaile trebea ere. Laguntzailea
duela urte asko ARGIA astekarian eta Euskadi Irratian landareen
kontsultategi ezagunean.
Baratzean, fruitu arboletan, lorategietan, basoan noiz zein lan
egin? Erein, landatu, inausi, tratatu,... Zein urte garaitan egin
behar da lan bakoitza? Hemen duzu urte osoan egin beharreko
lanen egutegia, sasoi bakoitzari, hilabete bakoitzari eta
ilargialdiari lotuta. Era berean eta gure lanak ikasteko bide izan
ditzagun, lan bakoitza noiz eta nola egiten dugun jasotzeko
aukera ematen du gida honek. Zenbat aldiz gertatu zaigu:
hazia nondik ekarri genuen ahaztu edo noiz erein genuen edo
zein ongarri eman genion ez gogoratzea... Ikasteko bide onena
egindako lan guzti-guztiak ahal den eta zorroten jasotzea da.
Jaso eta ikasi.
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CONECTe:
CIENCIA CIUDADANA
PARA RECUPERAR EL
CONOCIMIENTO ECOLÓGICO
TRADICIONAL
Petra Benyei

Martxoak 7, asteazkena 19:00tan
Petra Benyei ikertzailea da Bartzelonako Unibertsitate
Autonomoko Zientzia eta Ingurumen Teknologiako Institutuan.
CONECTe proiektuko talde sustatzailearen parte da, herritarren
zientzia-proiektu bat, zeinak herritarrak animatu nahi baititu
inguruneko jakintza ekologiko tradizionala bildu dezaten.
Landareak, basoak zein ura (besteak beste) erabiltzeko jakintza
tradizionala ziztu bizian galtzen ari dira. Hitzaldi honetan
horiek nola berreskuratu daitezkeen azalduko da, horretarako
plataforma digital bat baliatuta (www.conecte.es).
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LANTEGIAK ETA IRTEERAK
LANTEGIA:
SARRERA BAT BIZIKLETEN
MEKANIKARI
Juanjo Iriarte.
Konponketetan aditua

Lantegi eta irteera
guztiak doan dira.
16 urtetik gorakoendako
dira, eta aurrez eman
behar da izena.

EUSKARAZ

Astearteak, urtarrilak 16 eta 23 18:00 – 20:00 bitarte
Ikastaro honetan oinarrizko tresnen bidez bizikletan konponketa eta
doitze errazak egiten ikasiko dute bertaratzen direnek.
Izen-ematea
Urtarrilaren 2tik aurrera.
010 edo 948 42 01 00
(Iruñeaz kanpotik deituz gero).

PRESTAKUNTZA-LANTEGIA: AVES Y CIENCIA
CIUDADANA: HERRAMIENTAS PARA EL
VOLUNTARIADO Y EL CONOCIMIENTO
1. saioa (Museoko ikasgela): Herritarren zientzia plataforma. Nola funtzionatzen du?
2. saioa (Museoko ikasgela): Hiriko hegaztiak identifikatzen hasi.
3. saioa (Irteera): Ibilaldi ornitologikoa Arantzadin.
4. saioa (Museoko ikasgela): Nola igo behaketa-oharrak webgunera eta nola egin
oharren analisia

Urtarrilak 16, 18, 20 eta 23
Ordutegia: ikasgelako saioak 18:30etik 20:30era,
eta irteera (urtarrilaren 20an), 10:00etatik
Hizlariak: Gonzalo Deán, Jose Ardaiz eta Juan Ignacio
Deán eskarmentudun biologariak eta ornitologoak dira. Gorosti
Natur Zientzi Elkartearen kide dira ere bai.

LANTEGIA:
SARRERA BAT BIZIKLETEN
MEKANIKARI
Juanjo Iriarte.
Konponketetan aditua

Ostegunak, urtarrilak 18 eta 25 18:00 – 20:00 bitarte

Lantegi honekin hiritargo-zientzia plataforma bat sustatuko
duen aktibista sare bat sortu nahi da. Honela, gure hiriko
biodibertsitateari buruzko ezagumena bultzatu eta zabaldu
egiten dugu, haren babesa bermatuz.
Izen-ematea
Urtarrilaren 2tik aurrera.
010 edo 948 42 01 00
(Iruñeaz kanpotik deituz gero).

Ikastaro honetan oinarrizko tresnen bidez bizikletan konponketa eta
doitze errazak egiten ikasiko dute bertaratzen direnek.
Izen-ematea
Urtarrilaren 2tik aurrera.
010 edo 948 42 01 00
(Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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IRTEERA:
ESTANQUE DE
LA TACONERA

LANTEGIA:
PLANTAS MEDICINALES
EN INVIERNO

Mercedes Valenzuelak gidatua

Josean Vidaurre

Otsailak 3 larunbata
10:30h. - 12:30h.

Asteartea, otsailak 20 eta osteguna, otsailak 22
10:30 – 12:30

Mercedes Valenzuela biologian lizentziaduna da, paisajista eta
paisaiaren bioingeniaritzan aditua. Bere jardun profesionala
ingurumenarekin eta obra zibilarekin lotuta dago. Gaur egun
Ecoingenia ingurumen-, paisaia- eta bioingeniaritza-estudioko
proiektugilea eta obra-zuzendaria da, eta landare bizien erabileran
oinarritutako eraikuntza-proiektuak garatzen ditu.
Taconera parkeko urmaela bisitatuko da, duela gutxi gauzatutako
jarduketa txiki bat azaltzeko, zeinaren helburua baita
ahateen urmaelaren egoera ekologikoa hobetzea. Horretarako
biodibertsitatea areagotu da eta urarendako bioarazketa eta
iragazte-sistema naturalak ezarri dira. Hori guztia landare bizien
gaitasunak edo bioingeniaritza oinarri hartuta.

Josean Vidaurre iridiologoa, nutrizionista eta fitoterapeuta aditua
da. Lantegiko bi egun horietako bakoitzean irteera labur bat egingo
dugu inguruetatik, zenbait landare ezagutzeko, eta gero ikasgelara
itzuliko gara ezaugarri sendagarriei eta erabilera terapeutikoei
buruz hitz egiteko, eta zalantza guztiei erantzuteko.
Izen-ematea
Otsailaren 5etik aurrera.
010 edo 948 42 01 00
(Iruñeaz kanpotik deituz gero).

Izen-ematea
Urtarrilaren 22tik aurrera.
010 edo 948 42 01 00
(Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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ZIKLOAK
LANTEGIA CUID-ARTE:
REFUGIOS PARA
FAUNA BENEFICIOSA
Sandra Nuin eta Ester Montero

Asteartea, otsailak 27 eta osteguna, martxoak 1
17:30 – 20:30 bitarte
Ester Montero agroekologoa da, agroekologiarekin eta nekazaritzadibertsitatearekin lotutako hainbat jardueratan eskarmentua du.
Sandra Nuin eskultorea da, eta lanetan toxikoak ez diren eta
ingurumena zein izaki bizidunak errespetatzen dituzten materialak
erabiltzen ditu, naturako elementuekin. Land Art edo Lurraren
Artea delakoaren barruan kokatzen da bere lana, iragankorrak zein
betierekoak izan daitezken obrak.
Fauna osagarria funtsezkoa da sistema agroekologikoen osasuna
mantentzeko. Interesgarriak diren hainbat espezie ezagutuko
ditugu, eta ikasiko dugu nola eraiki fauna babesteko aterpeak,
sormena, lokatza eta material begetalak baliatua.
Izen-ematea
Otsailaren 12tik aurrera.
010 edo 948 42 01 00
(Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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ELIKADURA BURUJABETZA ETA
GENEROARI BURUZKO ZIKLOA
Ziklo hau martxoaren 6tik 28ra egingo da, xede harturik
ikusaraztea, batetik, bizi-jasangarritasuna mahai gainean jartzeak
duen garrantzia, eta, bestetik, proposamen eta diskurtsoetan
genero-ikuspegia txertatzea ezinbestekoa dela, betiere gizarte
jasangarriagoak lortzeko bidean. Zikloak barne hartuko ditu
Mugarik Gabe Nafarroa antolatutako erakusketa bat, solasaldi
bat eta bideo-dokumental bat, eta, baita ere, ekofeminismoen
inguruko bizipen-lantegi bat, Ana María Domínguez ekofeminista
eta Ingurumen Hezkuntzako teknikariak emana.
1987an sortu zenetik, Mugarik Gabe Nafarroak sentsibilizaziojarduerak eta ekintzak egin izan ditu Nafarroan, zeinek laguntzen
baitute gaur egungo sistema ekonomikoa salatzen, munduan
dagoen miseria eta desberdintasunen arrazoi nagusia baita.
Horretarako proposamenak egiten ditu hainbat alor aintzat
hartuta: genero ikuspegia eta ikuspegi feminista, giza eskubideen
defentsa, eta globalizazio ekonomiko, politiko zein sozialaren
salaketa. Halaber, Hegoaldeko herrialdeetan proiektuak babesten
ditu, emakumeen erakundeek eginak, genero ikuspegia aintzat
hartuta eta emakumeak aldaketaren protagonista gisa hartuta.
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“BARATZE KRITIKOA”
ERAKUSKETAREN AURKEZPENA
Martxoak 6, asteartea 18:30tan
Baratze Kritikoa beharrezkoa ez ezik, urgentetzat ere hartzen
dugun utopia baterako bidaia da: elikadura burujabetza eta
pertsonen eta herrien arteko berdintasuna.
Gure Baratze Kritikoan ideiak erein, gogoetak ureztatu eta
panelak uztatu ditugu. Panel bide hau ibiltzera gonbidatu nahi
zaituztegu. Bertan nekazaritzako elikagaien sistema ulertzeko
oinarrizko ideiak eta eredu nagusiei eta ordezko aukerei buruzko
informazioa bildu ditugu.
Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik

HITZALDI-SOLASALDIA: EMAKUME
EKOIZLEAK ETA ELIKADURA
BURUJABETZA NAFARROAN,
GENERO IKUSPEGITIK BEGIRADA BAT

LANTEGIA: ECOFEMINISMOS:
OTRAS GAFAS PARA UNA
NUEVA MIRADA
Ana María Domínguez

Ostegunak, martxoak 15 eta 22
18:30-20:30 bitarte
Ana María Dominguez Iruñeko Udaleko Ingurumen
Hezkuntzako teknikaria da, eta eskarmentu handia du kolektibo
ekologistetan eta feministetan.
Teoria eta diskurtso ekofeministen laburpen batekin hasiko den
bizipen-lantegia da, teoria eta diskurtso horiek ingurumen- eta
gizarte-arazoei aurre egiteko beste tresna eta metodologia
batzuk erakusten baitizkigute. Zati teoriko horren ondoren
bizipenekin lotutako zatiari ekingo zaio, non dinamiken bidez
teoriak praktikan nola zeharkatzen gaituen biziko dugun, eta
ikusiko dugu aldaketa horiek nola gauzatu ditzakegun gure
jardun indibidual zein kolektiboan.

Martxoak 14, asteazkena 19:00tan
Nafarroako bost merindadetako emakume ekoizleekin
egindako topaketen harira sortutako txostenaren aurkezpena.
Txostenean haien hotsak entzuten dira, haien errealitateak
islatzen dira eta lehenengo sektoreko emakume gisa, haien
aldarrikapenak biltzen dira. Hitzaldi-solasaldian “Emakumeen
lurra” dokumentala ikusiko da ere.

Doako lantegia
Gutxieneko adina: 16 urte

Izen-ematea
Otsailaren 27tik aurrera.
010 edo 948 42 01 00
(Iruñeaz kanpotik deituz gero).

Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik
18
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BESTE JARDUERA BATZUK
BIDEO-FORUMA:
ELIKADURA SISTEMAN
ALTERNATIBAK ERAIKIZ
Martxoak 21, asteazkena, 19:00tan
Elikagaien ekoizpena neurri handi batean enpresa multinazional
gutxiren esku dago, labore bakarra lantzeko lur zabalen jabeak
direnak. Errealitate horrek kontsumitzen ditugun produktuak
nola eta non ekoizten diren erabakitzeko aske ez garela
pentsarazi gaitzake. Hala ere, gure esku dago errealitate hau
aldatzea. “Izan eta ekin” Iñaki Alforjak egindako bideo honetan
Nafarroan ditugun kontsumo eta bizitzeko eredu alternatiba
batzuk erakusten dira. Ezagutzera gonbidatzen zaitugu.
Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik

FAMILIENDAKO
IPUIN KONTALARIA:
“MUNDUAREN TAUPADA”
Inés Bengoa

EUSKARAZ

Otsailak 13, asteartea 18:00tan
Inés Bengoa Ipuin Kontalaria da. Gizarte eta Informazio
Zientzietan lizentziatua EHUn eta Antzezpen ikasketak NAEn
(Nafarroako Antzerki Eskola).
Dena taupada batekin hasten da: munduaren taupada.
Munduaren taupada bakoitzarekin loreak atera, zuhaitzak hazi,
ibaiek sigi-saga egin, haizeak putz egin eta gutxien espero
duzun lekuan ipuinak sortzen dira. Ur, eguzki eta euri ipuinak.
Mundua eta bizitzari buruz hitz egiten duten ipuinak.
Doako jarduera San Pedroko Herri
Liburutegiarekin batera antolatuta
Adina: 4 urtetik aurrera
Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik
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BIZITXOKO: EZAGUTZAK
ETA UNE ATSEGINAK
PARTEKATZEKO GUNEA
Hilabetean ostegun batez
Otsailak 15 eta martxoak 15 18:00 – 20:00
Bizikleten konponketari buruzko ezagutzak partekatzeko
eta gure bizikleta doitzen dugun bitartean edo besteei
laguntzen diegun bitartean ongi pasatzeko sortu da gune hau.
Horretarako, Juanjo Iriarte izango da bertan, konponketetan
aditua, eta Bizitxokora doazen lagunei laguntza eta aholkuak
emango dizkie.
Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik

FAMILIENDAKO
IPUIN KONTALARIA:
“EL LATIDO DEL MUNDO”
Inés Bengoa

Otsailak 20, asteartea 18:00tan
Inés Bengoa Ipuin Kontalaria da. Gizarte eta Informazio
Zientzietan lizentziatua EHUn eta Antzezpen ikasketak NAEn
(Nafarroako Antzerki Eskola).
Dena taupada batekin hasten da: munduaren taupada.
Munduaren taupada bakoitzarekin loreak atera, zuhaitzak hazi,
ibaiek sigi-saga egin, haizeak putz egin eta gutxien espero
duzun lekuan ipuinak sortzen dira. Ur, eguzki eta euri ipuinak.
Mundua eta bizitzari buruz hitz egiten duten ipuinak.
Doako jarduera San Pedroko Herri
Liburutegiarekin batera antolatuta
Adina: 4 urtetik aurrera
Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik
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ERAKUSKETAK
BERTSO SAIOA:
ARGAZKI ERAKUSKETAREN
AURKEZPENA BERTSOTAN
Osteguna, otsailak 15, 18:30tan
EUSKARAZ

PIRINIOETAKO
BIHOTZERA ESPEDIZIOA
Otsailaren 13tik, otsailaren 28 arte
Erakusketaren aurkezpena
Asteartea, otsailak 13, 18:30tan.
Víctor Abendañok eta Arturo Hermoso de Mendozak
aurkeztuko dute erakusketa. Satorrak espeleologia-taldeko (Iruña)
espeleologoak dira eta Euskal Espeleologoen Elkargoko kideak.
Eskarmentu handia dute hainbat gune karstikoetako hutsuneen
ikerketa zientifikoan.
Ilaminako ateak leizea (BU 56), 1.385 metroko desnibelarekin,
munduko leizerik sakonenetako bat da eta Izaban dago, Larrako
karstean. 2013az geroztik bi helbururen atzetik dabiltza:
sarrerako ahotik hasita leizea esploratzea, eta mapa bat egitea
hiru dimentsiotan.
Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik

Bertsolariak:
Amets Arzallus, Hendaian sortutako bertsolaria eta 2013ko
Euskal Herriko Txapelketako txapelduna, besteak beste.
Julio Soto, Gorritin sortutako bertsolaria eta Nafarroako azken
Bertso Txapelketako txapelduna, besteak beste.
Bertso saio honek espeleologo talde batek sortutako “Pirinioetako
bihotzera espedizioa” argazki erakusketaz gozatzeko aukera
eskeiniko du Amets Arzallus eta Julio Soto bertsolariekin batera.

Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik

“BARATZE KRITIKOA”
MUGARIK GABE
NAFARROA-REN ESKUTIK
Martxoaren 6tik, 28 arte
Erakusketa honi eta bere aurkezpenari buruzko
informazioa Zikloak atalean dago. (18. orrialdea)
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MERKATUAK
DIRURIK
GABEKO
MERKATUA

BIZIKLETA
TRUKE AZOKA

Merkatu honek, trukea eta berrerabilera bultzatuz, ohiko salmenta-erosketa sistemari alternatiba
bat eskaintzen digu. Eredu honekin kontsumorako objektu berrien
ekoizpen eskaera murriztu nahi da,
lehengaiak eta energia aurreztuz
eta, beraz, ingurumena zainduz.

Ekonomia zirkularrerako eta
mugikortasun jasangarrirako
espazioa. Hiritargoak bizikletak ala piezak elkar trukatzeko
gunea. Zure bizikleta baldintza
onetan ekartzen baduzu, aukera gehio izanen dituzu, aldaketa antzeko batekin egiten baita.

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.

Bizikletez gain, badira gurpilak,
piezak, etab. Hala ere, kontutan izan ez garela denda bat:
ez dago denetarik eta dagoena
berrerabilia da.
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HAZIAK
TRUKATZEKO
GUNEA

JOSTAILUAK
TRUKATZEKO
GUNEA

Hazien trukea bultzatzea da
ekimen honen helburua. Honekin, bertako hazien aniztasuna mantentzea bilatzen
dugu, agroekologiaren bidea
sustatuz.

Jostailu trukea sustatzea da
ekimen honen xedea. Honekin,
txikiei kontsumoaren alternatiba bat aurkezten diegu,
eta jostailuen bizitza luzatzea
bultzatzen dugu.

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.

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.
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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

