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Aurkibidea

Hitzaldi-solasaldiak     07-08

Gaur egun, oraindik ere, neguaren 
etorrera etxean egotearekin lotzen 
dugu, suaren beroarekin eta gaztaina 
erreen zaporearekin. Biztanle 
gehienengandik urrun dagoen ideia 
bukolikoa da hori, gehienok lurraren 
usadio eta tradizioetatik urruti 
dauden erritmo eta bizimoduekin bat 
bizi baikara hiri-guneetan. Landa-
eremuetan ere aldatu dira bizimoduak 
eta lurrarekiko harremanak.

Bizimodu tradizionaletara gerturatzeak, 
baina, lurrari lotzen gaitu, eta gure 
sustraiei. Laguntzen digu ulertzen 
zer garrantzitsua den gure ingurunea 
ezagutzea, ezagutza zientifiko eta 
teorikoaz harago. Azken batean, 
ezagutza tradizionalen berri izateari 
esker sentsibilizatu egiten gara gure 
ingurunearekin sintonia handiagoan 
bizitzeko beharraz.

Jasangarritasunaren Eskolaren asmoa 
da aldaketak sorraraztea herritarren 
pertzepzio eta jarreran, kolektiboki 
egiteko hiri jasangarriago bateranzko 
bidea. Landa-munduari eta lurrari 
lotuta dagoen hiria bateranzko bidea. 
Negurako antolatu ditugun jardueren 
bidez gonbit egin nahi dizuegu 
lurrarekin eta zeuen sustraiekin bat 
egitera, hartara hiritarra eta landatarra 
elkarri hurbiltzeko.

Lantegiak eta ikastaroak    09-14

Beste jarduera batzuk    15

Merkatu txikiak           18-19

Erakusketak                16-17

Museoa zeureganatu    20
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LURRAREN TRADIZIOAK, 

LURRA SENTITZEKO ETA 

MAITATZEKO MODU BAT

T. 948 149 804   

museoambiental@pamplona.es    
educacionambiental.pamplona.es

museo.educacionambiental

museoEAPamplona

Goizez, asteartetik ostiralera 10:00-13:00 h 
Arratsaldez, asteartetik ostegunera 18:00-20:00 h.

Errotazarko kalea z.g, 31014 Iruñea

t
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Hitzaldi honen bidez Lakabek izan duen bilakaeraren berri 
emango da: 40 eta 60ko hamarkadetan abandonaturik 
geratutako herrira lagun talde bat joan zen bertan bizitzera 
eta komunitate, ekologia eta jasangarritasun ideiez ez ezik 
lurrarengandik berrikasteko gogoz.

Orain etxeak erosoak eta epelak dira, eta gutxi gorabehera bost 
urtetik hona modu holistikoagoan begiratzen zaio inguruari, 
horrela lurra eta ura birsortzen saiatzeko, etxe-animaliekin 
elkarlanean eta basoetan arituz.

LAKABE, UNA 
COMUNIDAD RURAL

Ilargi Gardeazabal, Lakabeko 
komunitate-kidea   

Urtarrilak 29, asteartea 19:00etan.
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HITZALDI-SOLASALDIAK
Martxoa
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neguko 

sendabelarrak

Ikastaroa: 
neguko 

sendabelarrak

*Sukaldaritza-
lantegia 

Familia 
Lantegia: 

Gazta egitea

Las huellas 
del paisaje

Lantegia: 
landareen 
ugalketa

Familia lantegia: 
Gazta egitea
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 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 

Jostailuen 
azoka txikia
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Merkatua: Dirurik gabeko merkatua   M Merkatua: Jostailuak trukatzeko guneaM

Erakusketak: Artzaina-El pastor Er
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Hitzaldi-solasaldi 

guztiak sarrera librea 

dute eta ez da izena 

eman beharrik

*Jarduera hau ez da Museoan egiten. Barruan informatu
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Hitzaldi honen bidez paisaiaren ikerketa zertan datzan 
azalduko da, paisaiaren hitzarmen europarrak zedarritzen duen 
ikusmoldea oinarri hartuta: “Paisaiatzat joko da lurraldeko 
edozein zati herritarrek nola antzeman eta hori berori, betiere 
giza faktore edo faktore naturalen eragin eta elkarreraginaren 
emaitza delarik”.

Gizartearen eredu-aldaketei lotuta dagoen paisaia-eraldaketari 
buruz mintzatuko da. Baso-artzaintzaren bilakaera eta eragina 
paisaian. Hiri-paisaiak eta loturen garrantzia (azpiegitura 
berdeak). 
 

Lantegi honetan gaztainondo eta zumearekin lan egiten ikasiko 
dugu, modu praktikoan.

LAS HUELLAS DEL PAISAJE

SASKIGINTZA-LANTEGIA, 
GAZTAINONDOZ ETA ZUMEZ

Natalia Zaro, mendi-ingeniaria eta 
Agresta S. Coop-eko langilea

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Lourdes Etxaniz eta Iñaki Agirrezabala; 
30 urtetik gorako eskarmentua duten artisauak.

Martxoak 6, asteazkena 19:00etan.

Urtarrilak 16, asteazkena, 17:00 – 19:30

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Aurrez eman behar da izena. Urtarrilaren 2tik aurrera
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) 
telefonoetara deituta.

LANTEGIAK ETA IKASTAROAK 

Lantegi eta irteera 

guztiak doan dira. 

16 urtetik gorakoendako 

dira, eta aurrez eman 

behar da izena.
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Lantegiko hiru egun horietako bakoitzean irteera labur bat 
egingo da inguruetara, zenbait landare ezagutzeko, eta gero, 
ikasgelara itzulitakoan, propietate sendagarriei eta erabilera 
terapeutikoei buruz hitz egingo da, bai eta zalantza guztiei 
erantzun ere.

Iraupena: 6 ordu (2 orduko 3 saio).

Lantegietan errezeta tradizionalak egingo dira, honako hauek 
aintzat hartuta: ingurumen-irizpide arduratsuak, kontsumitzeko 
hautatzen ditugun elikagaiak, horien jatorria, sasoia eta 
ekoizpen-modua eta ingurunea eta gure tradizioen zaintza.  

Lantegiak independenteak dira.  

Iraupena: Bi ordu lantegi bakoitzak.

NEGUKO SENDABELARREI 
BURUZKO IKASTAROA

ELIKADURA-LANTEGIA: 
ERREZETA TRADIZIONALAK

Otsailak 26, martxoak 5 eta martxoak 12. 

Ismael Usón; Geltokiko sukaldaria Josean Vidaurre; nutrizionista eta fitoterapian aditua.

Aurrez eman behar da izena. Urtarrilaren 29tik aurrera
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) tele-
fonoetara deituta.

Aurrez eman behar da izena. Otsailaren 5etik aurrera
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) tele-
fonoetara deituta.

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa  TOKIA   GELTOKI (autobus-geltoki zaharra)

ORDUA: 18.00-20.00 

1. LANTEGIA: Otsailak 12, asteartea, 18:00- 20:00

2. LANTEGIA:  Martxoak 12, asteartea, 18:00- 20:00
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Lantegi honetan fruta-arbola hazidunak mantzentzeko inausketaren 
funtsezko oinarriak landuko dira, eta praktikan jarriko.

Lantegi honetan ardi-esneaz gazta freskoa egiten ikasiko da.

FRUTA-ARBOLA HAZIDUNAK –SAGARRONDOA 
ETA UDAREONDOA– INAUSTEKO LANTEGIA 

GAZTA EGITEKO 
FAMILIA-LANTEGIA

Otsailak 27, asteazkena, 17:00 – 19:00 

Martxoak 7, osteguna, 17:00 – 19:30. 

Martxoak 20, asteazkena, 17:00 – 19:30. 

Joseba Etxarte; inaustaria. Miriam Otxotorena; artzaina eta ardi-gazta ekologi-
koaren gaztagilea (Axuribeltz)

Aurrez eman behar da izena. Otsailaren 19tik aurrera
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) 
telefonoetara deituta.

Nori zuzendua: 4 eta 10 urte bitartekoei (helduen laguntzaz)

 TOKIA   Nekazaritza eta Basogintzako Ikastetxe 
Integratua (Atarrabiako etorbidea, 55)

 TOKIA  Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Aurrez eman behar da izena. Otsailaren 5etik aurrera
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) 
telefonoetara deituta.

EUSKARAZ

GAZTELANIAZ



Saio honetan ezagutzera emango dira landareen ugalketa sexual 
eta asexualaren mota nagusiak, eta horiek praktikatuko dira.

LANDARE-UGALKETARI BURUZKO 
LANTEGIA: TXERTOAK, ALDAXKAK 
ETA HAZITEGIAK

Martxoak 13, asteazkena, 17:00 – 19:30. 

Juanma Artazkoz; nekazaritza-ingeniari teknikoa 
eta paisajista. Fulgen Sotil,Viveros Sustrai Mintegia.

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Aurrez eman behar da izena. Otsailaren 19tik aurrera
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) tele-
fonoetara deituta.

14 15

BESTE JARDUERA BATZUK

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.

BIZITXOKO: EZAGUTZAK  
ETA UNE ATSEGINAK 
PARTEKATZEKO GUNEA

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa

JARDUERA GAZTELANIAZ ETA EUSKARAZ DA

Urtarrilak 17, otsailak 14 eta martxoak 14, 18:00 –20:00.

Ostegun bat hilean

Juanjo Iriarte; konponketetan aditua

Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik
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Argikilaritza-lan etnografiko honen bidez, eta Ion Orzaizen 
testuez, ezagutzera eman nahi da gure mendi eta haranetan 
desagertzen ari den bizimodu bat: artzainarena, tradizionalki 
ulertu den moduan, hots, bizimodua mendian, gogortasun eta 
arrisku guztiak barne.

Bizimodu hori gure lurrari lotuta egon da, tradizioari errotuta, eta 
bai bizimodu horiek bai tradizio hori egunez egun ahanzten ari dira. 
Izan ere, ogibide gogor hori gero eta ahaztuago dago, gure arbasoen 
oroimenean besterik geratzen delarik. Lan horren bidez artzaintza 
tradizionalak oroimenean bizi-bizi jarrai dezan lortu nahi da.

ARTZAINA - EL PASTOR: UNA VIDA UNIDA A LA 
TRADICIÓN – TRADIZIOARI LOTUTAKO BIZITZA 

Otsailak 4 – martxoak 29

1716

Iñaki Vergara; argazkilaria

ERAKUSKETAK

Bertsolarien emanaldi honetan “Artzaina-el pastor: una vida unida 
a la tradición –tradizioari lotutako bizitza” argazki-erakusketaz 
gozatzeko aukera izango da, Julio Soto eta Maialen Lujanbio 
bertsolarien eskutik.

BERTSOLARIEN EMANALDIA: ERAKUSKETAREN 
AURKEZPENA BERTSOEN BIDEZ

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 

Otsailak 6, asteazkena, 18:30etan.

Julio Soto, Gorritin jaioa. Nafarroako 
Bertsolarien azken Txapelketako irabazlea, 
besteak beste.

Maialen Lujanbio, Hernanin jaioa. 2017ko 
Euskal Herriko Bertsolarien Txapelketa 
irabazi du, besteak beste.

Erakusketaren aurkezpena: otsailak 5, asteartea, 18:30etan.

Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik

Sarrera librea. Ez da izena eman beharrik



MERKATUAK

19

DIRURIK GABEKO 
TRUKE-MERKATU 
TXIKIA

JOSTAILUAK ELKAR 
TRUKATZEKO AZOKA 
TXIKIA

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.

Hilabete bakoitzeko azken astean egiten da
(jaiegunak daudenean kenduta)

Urtarrilaren 22tik 25era

Otsailaren 19tik 22ra

Martxoaren 26tik 29ra

Hilabeteko ostegun batean 
egiten da

Urtarrilak 31

Otsailak 28

Martxoak 21
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HAZIAK 
TRUKATZEKO 
GUNEA

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.

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. 
 



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

MUSEOA ZEUREGANATU
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