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Goizez, asteartetik ostiralera 10:00-13:00 h
Arratsaldez, asteartetik ostegunera 18:00-20:00 h.
Errotazarko kalea z.g, 31014 Iruñea
UDAKO ORDUTEGIA
Ekainaren 18tik aurrera Ingurumen Heziketako Museoa goizez
soilik egonen da irekita, asteartetik ostiralera, 10etatik 13ak arte.
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Joël Dozzi Iruñeko Udaleko Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko
Alorreko Energia Berdeko Zerbitzuko arduraduna da.
Lizentziaduna da Molekula- eta Zelula-biologian, eta
masterduna Ingurumen Kudeaketan.
Hitzaldian Udala energiaren inguruan egiten ari den
lanen berri emango da. Honako gai hauek jorratuko dira:
energia merkaturatzeko udal-enpresaren egoera, pobrezia
energetikoaren kontrako jarduketak, gai horretara zuzendutako
hezkuntza-kanpainak eta energia berriztagarrien tokiko
ekoizpenerako ekimenak.

B Beste jarduera batzuk

M Merkatua: Dirurik gabeko merkatua
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MITOLOGÍA VASCA Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL
LIBURUAREN AURKEZPENA
Fernando Echarri (egilea)

Apirilak 12, osteguna. 19:00tan

ELIKART, ELIKADURAREN
INGURUKO GIZARTE-EHUNA
NAFARROAN

Txuri Ollo, Aida Romero, Lara Marín eta Xabi Jaso

Apirilak 17, asteartea. 18:30tan

Fernando Echarri biologoa da, eta doktorea Ingurumen
Hezkuntzan. 18 urtez aritu da lanean Ilundaingo Haritz-Berri
Baserri Eskolan. Irakasle elkartua da Nafarroako Unibertsitateko
Ingurumen-biologiako Sailean, eta hezkuntza-jardunarekin
batera ikerketa-lanetan ere aritzen da.

Txuri Ollo, Aida Romero, Lara Marín y Xabi Jaso Hazi Aroa
herri antropologiako taldeko kideak dira. Oraingo honetan,
Elikart (euskarazko “elika-” erroaren eta “kartografia” hitzaren
arteko hitz-elkarketa) proiektua partekatuko dute, zeinaren
bidez eraiki baitute Nafarroako elikaduraren inguruko gizarteehunaren mapa birtuala (www.elikart.org).

Topaketa honen helburua da sinergia bat ezartzea euskal
mitologiaren eta ingurumen-hezkuntzaren artean, bien edukiak
nahiz helburuak sustatze aldera. Euskal mitologiaren kultur
ondareak aukera ematen digu ingurumen-edukiak lantzeko,
eta hori gaur egun ditugun arazo larriei erantzuteko eta aurre
egiteko modu berritzailea izan daiteke. Halaber, Ingurumen
Hezkuntzako lantaldeak euskal kulturako eta mitologiako
edukiak lantzeko aukera emango digu.

Kartografia honek, etengabe eraldatzen denak –islatu nahi
duen errealitate bizia bezala–, ekimen agroekologikoen egitura
konplexu eta dinamikoen berri ematen du. Halaber, webguneak
erreferentzia izan nahi du ehun horrekin zerikusia duten
ekitaldi, proposamen eta berritasunen inguruko informazioari
dagokionez, zeinak gero eta toki handiagoa baitu gure gizartean.
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ZARATA ETA HIRIAK,
IRUÑERAKO DIAGNOSTIKOA
Belén Ausejo, Sergio Bastida eta Xabier Iturriza

Apirilak 18, asteazkena. 19:00tan
Hiru hizlariak JCS Innova aholkularitzako diziplina askotariko
taldeko kideak dira. Aholkularitza horrek, Iruñeko Udalak
eskatuta, Iruñeko kutsadura akustikoaren aurretiazko
diagnostikoa egin du.
Giro-zarata hiri-inguruneko osasun eta bizi-kalitateko
arazo nagusietakotzat jotzen da aho batez. Duela hainbat
hamarkadatik hona, Iruña erreferente eta eredu izan da arazo
horren aurkako borrokan, baina zein da gaur egungo egoera?
Hitzaldian sarrera labur bat egingo da kutsadura akustikoaren
kontzeptuaren eta horren ezaugarrien inguruan. Horrez gain,
Iruñean 2017an egin zen Aurretiazko Diagnostikoaren emaitzak
aurkeztuko dira.

10

LANDAREAK LANTZEN LIBURUAREN
AURKEZPENA ETA LANDAREEN
KONTSULTATEGIA ZUZENEAN
Jakoba Errekondo

EUSKARAZ

Apirilak 25, asteazkena. 19:00tan
Jakoba Errekondo. Paisajista eta agronomoa. Euskal aditu
handienetakoa da landareen eta pertsonen arteko harremanaren
inguruko arloan, baita komunikatzaile bikaina ere. Duela hainbat
urtetik Argia astekarian idazten du, eta Euskadi Irratiko landareen
inguruko kontsultategian ere parte hartzen du.
Erein, landatu, kimatu, tratatu... baratzean, fruta-arboletan,
lorategietan, basoan... Urteko zein garaitan egin behar da lan
bakoitza? Hemen duzu Ilargiarekin lotutako egutegi bat urte osoko
lanekin, eta urtaro nahiz hilabete bakoitzean egin beharrekoekin.
Era berean, eta gure ikaskuntza errazteko, gida honek aukera
ematen digu jasotzeko noiz eta nola egin lan bakoitza. Zenbat
alditan gertatu ote zaigu ez dugula gogoratzen nondik ekarri dugun
hazi bat, edo noiz landatu dugun, edo zenbat ongarritzen dugun...
Ikasteko modurik onena da dena idatziz jasotzea, ahalik eta modurik
zorrotzenean idaztea. Jaso eta ikasi.
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LANDA EREMUKO EMAKUMEEN
ESKUBIDE EKONOMIKO, SOZIAL
ETA KULTURALEN IKERKETAREN
AURKEZPENA
Paloma Jimeno eta María Inmaculada Ibáñez

Apirilak 26, osteguna. 19:00tan
María Inmaculada Idáñez Landa Inguruneko Emakumeen
Konfederazioko (CERES) presidentea da.
Paloma Jimena landa inguruneko ikerketa honen egilea eta
aholkulari aditua da.
Zein da emakumeen benetako papera Estatu espainiarreko
elikadura-katean? Zeintzuk dira haien bizi- eta lan-baldintzak?
Nola lotzen dira elkarrekin haien lan-, gizarte- eta kulturaeskubideak? Emakumeek, Espainiako landa ingurunean, beste
rol batzuk edukitzeaz gain, kalitatezko elikagaiak ekoizteko ere
lan egiten dute, baita lurra eta lurraldea zaintzeko ere. Hala ere,
zergatik ez dira agerikoak, zergatik ez zaie lan hori aitortzen,
zergatik ez dira kontuan hartzen haien ahotsa, beharrak eta
proposamenak?

ZOLINA HEZEGUNEKO HEGAZTIAK
Haritz Sarasa Zabala

Maiatzak 23, asteazkena. 19:00tan
Haritz Sarasa ornitologo afizionatua da, eta oro har hegazti eta
natura zalea. Hamaika urte zituenetik hegaztiak behatzen ditu, eta
sarritan joaten da Zolinako hezegunera. Halaber, hegazti-erroldak
egiten ditu, habia-kutxak egiteko lantegietan parte hartzen du,
hainbat blog eta facebook-eko talde kudeatzen ditu, eta hitzaldiak
ematen ditu hegaztiekin lotutako gaien inguruan. Hauxe da bere
leloa: “behatu bakarrik ez, zaindu ere egin behar da”.
Zolinako hezegunera, jatorriz meatze bat zen ur-masa bada ere,
garrantzi handiko hezegune bihurtu da Nafarroako zonalde
horretako askotariko faunarendako, bereziki hegaztiendako, bertan
egiten baitute migrazioa, negu-pasa eta ugalketa. Nafarroan
hegazti-espezie desberdin gehien antzeman den bigarren tokia da,
200 baino gehiago baitira. Azken batean, naturaren mesedetan
babestu eta zaindu beharreko toki bat dugu hau.

Iruñeko Udaletxeko Berdintasun sailarekin elkarlanean antolatutako
jarduera.
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HIRIAK: PREMIAZKO ETA
BEHARREZKO ERALDAKETAK

BARATZEKO LANAK
UDABERRIAN ETA UDAN

Yayo Herrero López

Aingeru Tabar

Maiatzak 29, asteartea. 19:00tan
Yayo Herrero López antropologoa da, ingeniaria eta aktibista
ekofeminista, eta hainbat argitalpen egin ditu.
“Antropozenoan gaude, garai batean non gizakiak baikara
lurrazala moldatu eta ziklo naturalak aldatzeko gaitasuna duten
eragile nagusiak. Hiriak arazoaren muinean daude: energiaeta material-hustubideak dira, berotegi-efektuko gasen
isurpen gehienak eragiten dituzte, eta bertan bizi da gizateria
osoaren erdia baino gehiago. Hiriak ingurune oso zaurgarriak
dira, eta bertan bizi diren lagunek tentsio eta desberdintasun
handiak dituzte klaseaz eta generoaz bezainbatean. Gaur
egungo erronkei justizia-irizpideekin aurre egiteak berekin
dakar eraldaketa handiei bultzada ematea”.

Ekainak 6, asteazkena. 19:00tan
Aingeru Tabar nekazari ekologiko eta ortuzain eskarmentuduna
da. Bidaurretan lantzen ditu lurrak, Arga ibaiaren ibarraren
eta Esparatz mendiaren artean. Haren eskutik jorratuko ditugu
baratzearen udaberrirako eta udarako plangintza eta urtaro
horietan egin beharreko berezko zereginak.

DOKUMENTALAREN
AURKEZPENA: HIRI-BARATZEA.
OSASUNA LANTZEN.
PERTSONEN BIZI-KALITATEA
HOBETZEKO EKIMENA.
Luis Unzu Roncal. Alaiz taldea elkartea

Ekainak 13, asteazkena. 12:00etan eta 19:00etan
Hiri-baratzea–Osasuna lantzen proiektua Iruñeko Udaleko Gizarte
Ekintzako Alorreko Gizarteratzeko programaren barruan garatutako
ekintzetako bat da. ALAIZ TALDEA ELKARTEAk antolatu eta ematen
du. Proiektuaren helburua da baratze ekologiko bat diseinatu eta
abiatzea, etekin produktibo, estetiko eta ingurumenekoa sortuko
duena, eta, aldi berean, parte-hartzaileen ongizate fisiko eta
mentala erraztuko duena.

14

15

LANTEGIAK ETA IRTEERAK
HERRITARREN ZIENTZIA
LANTEGIA: HIRIKO LOREAK
ETA LANDAREAK
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Félix Rey Bakaikoa eta Juan Ignacio Deán

Apirilak 17, 19, 21 eta 24
ORDUTEGIA: ikasgelako saioak 19:00etatik 20:00etara,
eta irtenaldia (apirilaren 21ean), 10:00etatik 13:00etara.
1. saioa (Museoko ikasgela): Herritarren zientzia plataforma. Nola
funtzionatzen du?
2. saioa (Museoko ikasgela): Hiriko flora identifikatzeko hastapenak.
3. saioa (irtenaldia): ibilaldi botanikoa Arantzadin barna.
4. saioa (Museoko ikasgela): Nola igo behaketa-oharrak webgunera eta
nola egin oharren analisia.

Botanika-lantegi hau egitean lortu nahi da, alde batetik,
bertaratuei ezagutzera ematea hiri-inguruneko landareak, eta
bestetik, laguntzea lantalde bat eratzen, ezagutza hori ongi
ezagutu eta webguneen nahiz telefono-aplikazioen bidez hedatuko
duena herritarren artean. Landareak aztertu eta hurbilketa bat
egingo da, hala landatutako landaredira nola basokora.

IBILALDIA ARANTZADIN BARNA:
GURE INGURUKO BASA-LANDARE
JANGARRIAK EZAGUTZEN
Silvia Akerreta

Apirilak 24, asteartea. 18:00tan
Silvia Akerreta landareen inguruko ezagutzen zale amorratua
da, eta lantegiak nahiz hitzaldiak ematen ditu sendabelar eta
landare jangarriei buruz. Biologian doktorea da, Etnobotanikan
aditua eta “Sabiduría popular y plantas curativas” liburuaren
egilekidea.
Ba al zenekien gure ingurunean landare jangarriak topatu
ditzakegula? Naturak landare-mota jangarri andana eskaintzen
dizkigu. Gainera, hainbat ikerketaren arabera, landare horiek
nutrizio-abantailak dituzte landatutakoekin alderatuta.
Animatu eta zatoz inguruan ditugun basa-landare jangarriak
ezagutzera.
Aurrez izena eman behar da
Apirilaren 10etik aitzina.
010 telefonoan, edo 948 42 01 00an
(Iruñeaz kanpotik deituz gero).

Aurrez izena eman behar da
Apirilaren 3tik aitzina.
010 telefonoan, edo 948 42 01 00an
(Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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LANTEGIA: BARATZERAKO
PRESTAKIN BEGETAL
SENDAGARRIEN PRESTAKETA
Ester Montero González

IBILALDI ORNITOLOGIKOA
ARANTZADIN
Juan Ignacio Deán

Maiatzak 12, larunbata. 10:00 – 13:00.
(Irteera Ingurumen Hezkuntzako Museotik)

Maiatzak 9, asteazkena.
18:00 – 20:00.
Ester Montero agroekologoa da, eta eskarmentua du
agroekologiarekin eta nekazaritza-dibertsitatearekin lotutako
hainbat jardueratan.
Lantegi honetan landare-estraktu indargarriak prestatzeko modurik
egokienak ezagutuko ditugu, izurriteak eta baratze nahiz lorategi
ekologikoen gaixotasunak prebenitzeko. Modu praktikoan, hainbat
prestakin prestatuko ditugu.
Aurrez izena eman behar da
Apirilaren 17tik aitzina.
010 telefonoan, edo 948 42 01 00an
(Iruñeaz kanpotik deituz gero).

Ibilaldi hau ingurumen boluntarioen prestakuntzako eta
herritarren zientziako jardueren barruan dago, Gorosti Natur
Zientzietako elkartearekin elkarlanean. Jarduera pertsona orori
irekia da, esperientzia eduki ala ez. Bereziki nabarmenduko dira
hiriko hegaztien identifikazioa eta behaketen erregistroa e-Bird
aplikazioan.
Aurrez izena eman behar da
Apirilaren 24tik aitzina. 010 telefonoan, edo
948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).

FAMILIENDAKO LANTEGIA:
HAZITEGI BIRZIKLATUEN PRESTAKETA
Iruñerriko Mankomunitatearekin elkarlanean

Gaztelaniaz: maiatzak 15, asteartea. 18:00 – 19:30.
Euskaraz: maiatzak 17, osteguna. 18:00 – 19:30.
Berreskuratutako materialetatik abiatuta (besteak beste
plastikozko edo kartoizko ontziak), parte-hartzaileek hazitegi bat
sortuko dute, bertan baratzerako landare propioak ekoizteko, baita
loreontzietarako nahiz balkoietarako ere. Jarduerarekin batera
azalpen labur bat egingo da landareen bizi-zikloaren inguruan.
Nori zuzendua: 4 eta 10 urte bitartekoei.
Aurrez izena eman behar da
Apirilaren 24tik aitzina. 010 telefonoan, edo
948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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IBILALDI GEOLOGIKOA
ARANTZADIN

LANTEGIA: GURE INGURUKO
SENDABELARRAK

Fran Sanz Morales

Josean Vidaurre

Maiatzak 30, asteazkena. 18:00 – 20:30.
Fran Sanz Morales geologoa. Geoteknian eta ingeniaritza
geologikoan egin du lan, batik bat, eta irakasle lanetan ere aritu
da, Geologia eta Lurraren Zientziak irakasten eta zabaltzen.
Arga ibaiaren intereseko alderdi batzuk hartuko dira hizpide,
modu atseginean hartu ere. Horretarako, irtenaldi bat egingo da
Arantzadin barna, ikusteko zer den meandro bat eta nola eratzen
den, zein den ibai baten jarduera geologikoa, eta horri lotuta
doazen hainbat metakin. Besteak beste, ulertuko dugu zertan den
ibilguaren bidea, zer nolako harkaitzek zedarritzen duten ibilgua
eta zer egitura geologikok eratzen duten gure paisaiarik hurbilena.
Aurrez izena eman behar da
Maiatzaren 14tik aitzina.
010 telefonoan, edo 948 42 01 00an
(Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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Bi talde desberdin:

Ekainak 5, asteartea. 10:30 – 12:30.
Ekainak 12, asteartea. 18:00 – 20:00.
Josean Vidaurre iridiologoa, nutrizionista eta fitoterapeuta
aditua da. Lantegiko bi egun horietako bakoitzean irteera labur
bat egingo dugu inguruetatik, gure inguruko sendabelarrak
ezagutzeko, eta gero ikasgelara itzuliko gara horien ezaugarri
sendagarriei eta erabilera terapeutikoei buruz hitz egiteko, eta
zalantza guztiei erantzuteko.
Aurrez izena eman behar da
Maiatzaren 22tik aitzina.
010 telefonoan, edo 948 42 01 00an
(Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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BESTE JARDUERA BATZUK

ERAKUSKETAK

BIZITXOKO: EZAGUTZAK
ETA UNE ATSEGINAK
PARTEKATZEKO GUNEA

ZARATA GUTXIAGO, BIZITZA
HOBEA. KUTSADURA AKUSTIKOA
ITURRAMA AUZOAN

Ostegun bat hilean. Jarduera gaztelaniaz eta euskaraz

Claret Larraona ikastetxea

Apirilak 12, maiatzak 10 eta ekainak 14. 18:00 – 20:00.
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 behar.

Apirilak 10 - 20
Ingurune zaratatsuan bizi gara? Iturrama auzo zaratatsua da?
Zer uste dute auzotarrek? Eta gure ikastetxea, zaratatsua da?
Zarata handiegia osasunarendako arriskutsua da?
Claret Larraona ikastetxeko ikasleek galdera horiek egin eta
erantzuten saiatu dira. Horretarako, kalera atera dira, ikertu
dute eta proposamenak egin dituzte zarataren arazoaren aurrean
sentsibilizatu gaitezen. Erakusketa honek erakutsiko digu nola
egin duten eta zer ondorio atera dituzten. Erakusketaren bidez
ezagutu ahalko duzu ikaskuntza-zerbitzuko proiektu hau, saritua
izan dena Iruñeko Udaleko ikaskuntza-zerbitzuko proiektuen lehen
lehiaketan.
Sarrera librea.
Ez da izena eman behar.
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ARGAZKI ERAKUSKETA:
EMAKUME NEKAZARIAK.
ESKUBIDEAK ETA
ERREALITATEAK.
Mundu Bat
(Enrique Pimoulierren argazkiak)

Apirilaren 24tik, maiatzaren
Erakusketaren aurkezpena
Apirilak 26, osteguna. 19:00tan
Munduan, nekazarien %60 emakumeak dira, eremu pobreetan
elikagaien %70 eta ekoizpen mundialaren erdia haien esku
dago. Hala ere, lurren jabegoaren %1 soilik dute. Datu hau,
emakumeek jasaten duten diskriminazioaren adibide bakar bat
da; bazterkeria, euren eskubideen urraketa eta subordinazioa
dira sistema patriarkalaren ondorioak. Benetako nekazal
sistemaren berrikuntza bat lortzeko genero desberdintasuna eta
desberdintasun sozialak gainditzea ezinbestekoa da.
Enrique Pimoulierrek, argazkilari iruindarra, errealitate honetara
hurbiltzen gaitu bere argazkiekin. Enrique hiru aldiz Luis Valtueña
Nazioarteko Giza-argazkigintza lehiaketan saritua izan da.

EKODISEINUA ERAKUSKETA.
CORELLAKO ARTE
ESKOLAREN LANAK.
Corellako Arte Eskolaren ikasle
eta irakasleak

Maiatzaren 2tik 31 arte
Erakusketaren aurkezpena
Maiatzak 2, asteazkena 19:00tan
Diseinatzaileek sorturiko produktuek, ingurumenean eragin
handia dute. Inpaktu hau murriztea diseinatzaileen esku dago.
Diseinuan gastua eta funtzionalitatea kontuan hartzen den
bezala, ingurumen faktorea ere kontuan hartu behar da. Hau da
hain zuzen ere Ekodiseinua.
Corellako Arte Eskolaren Ecodiseinu Goi Zikloaren ikasleek kurtso
akademikoan egindako lanak erakutsiko dituzte, ekodiseinu
metodologiari jarraituz.
Sarrera librea.
Ez da izena eman behar.

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

JOSTAILUAK
TRUKATZEKO
GUNEA

DIRURIK
GABEKO
MERKATUA
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.
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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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
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