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T. 948 149 804

museoeducacionambiental@pamplona.es / www.pamplona.es/museoambientalpamplona
museo.educacionambiental
Goizez, asteartetik ostiralera 10:00-13:00 h
Arratsaldez, asteartetik ostegunera 18:00-20:00 h.
Errotazarko kalea z.g, 31014 Iruñea
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URRIA 2017
HITZALDIA

BARATZEKO LANAK
UDAZKENEAN
Aingeru Tabar

Asteazkena 4
19:00 h

HITZALDIA

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

BONELLI ARRANOAREN
LIFE PROIEKTUA

Alfonso Llamas (GANASA)

Asteazkena 18
19:00 h

SARRERA LIBREA. EZ DA IZENA EMAN BEHARRIK

Alfonso Llamas biologoa da, hegaztien eta herpetofaunaren zaintzan
espezializatua. Natura 2000 Sarearen
planifikazioan egin du lan, bai eta mehatxatutako zenbait fauna-espezieren
zaintza-neurrien garapenean.
LIFE BONELLIren koordinatzailea da,
mehatxatutako Bonelli arranoaren
populazioa berreskuratzea xede duen
proiektuarena. Hitzaldi honetan
proiektuaren emaitzak aurkeztuko
dizkigu, eta mehatxupeko harrapari
horrek bizi duen egoera azalduko.
SARRERA LIBREA. EZ DA IZENA EMAN BEHARRIK

04/

/05
HITZALDIA

HITZALDIA

NATURAARGAZKIGINTZA
NAFARROAN

Juan Deán eta Jose Ardaiz (Gorosti)

Asteazkena 11
19:00 h

Bi ahotseko hitzaldi honen bitartez
Nafar Naturaren V. Argazki Lehiaketa
inauguratuko dugu.
Juan Deanek labur azalduko dizkigu
lehiaketa eta Gorosti Natur Zientzietako
elkartearen zeregina. 30 urtetik gora
daramate lanean “ezagutzea, zaintzea
helburu” lelopean.
Jose Ardaizek, bere aldetik, jakitera
emanen digu zer dagoen haragijale,
arrano eta argien argazki batzuen
atzean.
SARRERA LIBREA. EZ DA IZENA EMAN BEHARRIK

ARANTZADI
PROIEKTUA:
II. FASEA
Mikel Baztan (Iruñeko Udala)

Asteazkena 25
19:00 h

Mikel Baztan Iruñeko Udaleko Lorategietako zuzendari teknikoa da gaur
egun, eta konpromiso irmoa dauka
publikotasunarekin eta giza zein natur
ingurunearekin.
Arantzadiko meandroa Iruñeko arnasguneetako bat da, zalantzarik gabe.
Proiektuaren bigarren fasearen xedea
da bertako sustraiak, aktoreak eta osagaiak elkartzea eta horiek bateratzea,
betiere lehentasunezko helburu hauek
lortze aldera: gastuaren eraginkortasuna, 0 km-ko ekoizpena, ingurumen-hezkuntza, prestakuntza, aisialdi
aktiboa, biodibertsitatea eta energia
berriztagarrien sustapena.
SARRERA LIBREA. EZ DA IZENA EMAN BEHARRIK

AZAROA 2017
LANTEGIA

ORTU-HAZIEN
GARBIKETA ETA
ERAUZPENA
Ester Montero / Ainara Moreno (Arrea)

Asteazkena 8
18:00 h

Ester Montero eta Ainara Moreno
agroekologoak dira, Biodibertsitate
Kultibatuan espezializatuak eta profesionalez osatutako Arrea diziplinarteko
lantaldeko kide. Lantalde horren asmoa
da agroekologian oinarritutako gizarte
bateranzko trantsizioa sustatzea, bizitza jasangarri, bidezko eta berdintzaile
bati bide emateko.

HITZALDIA

NOLA DAUDE
IRUÑEKO HEGAZTIAK?
Gabi Berasategi (Ornitolan)
eta Carlos Almingol

Asteazkena 22
19:00 h

Gabi Berasategi ornitologo bikaina
eta ekintzailea da. Ornitolan enpresan
ari da, txiki-txikitatik txoriak zenbatu
eta horien zerrendak egin ditu, eta,
orain, heldu eta txikiei hurbiltzen die
lumadun mundu hegalaria.
Hegaztiak ikusteko ez da Iruñetik atera behar. Urtero, landan eta hirian
urte askotako eskarmentua duen ornitologo-lantalde bat prismatikoak
eskuan irteten da kalera, eta ikusten
dituen txoriak zenbatzen ditu. Ikerketa
zenbait egin direlarik, zentzu horretan
Iruñeak duen osasun-egoera nolakoa
den jakiteko datuak ditugu.

Lantegi honetan ikasiko dugu nola eskuratu eta gorde ortu-haziak, gerora
modu egokian kontserbatu eta ernatu
daitezen. Ortu-familia ohikoenen garbiketa eta erauzpen-metodo ezberdinak
landuko ditugu.
DOAKO LANTEGIA

Iraupena: 2 ordu
Gutxieneko adina: 16 urte
Leku-kopurua mugatua da
Izen-ematea: 010 telefonoan, edo
948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz
gero) urriaren 23tik aurrera.

06/
HITZALDIA

AHT: TREN PUBLIKO
ETA SOZIAL BATEN
PROPOSAMENA
NAFARROARAKO

Martín Zelaia (Sustrai Erakuntza)

Asteazkena 15
19:00 h

EUSKARAZ

Martin Zelaia Zelaia nekazaritzaingeniaria da. Freelance aritzen da
aholkulari eta komunikatzaile gisara
ingurumenarekin loturiko lanetan, eta
kolaboratzailea da Sustrai Erakuntza
gobernuz kanpoko erakundean, zeinak
lurraldeari eragiten dioten ingurumenproiektuen
informazio-analisiak
aztertu eta irtenbideak bilatzen baititu.
Nafarroa trenbide-egiturei buruzko
eztabaida sutsuan murgilduta dago.
Sustrai Erakuntzak irtenbide jasangarri
bat proposatzen du, ingurumena
errespetatu eta baliabide natural eta
ekonomikoak xahutuko ez dituena,
gainera.
SARRERA LIBREA. EZ DA IZENA EMAN BEHARRIK

SARRERA LIBREA. EZ DA IZENA EMAN BEHARRIK

/07
FAMILIENDAKO LANTEGIA

Gus Marionetaseko Susana Pellicerek
eta Fernando Arregik ia 30 urte daramate apar, trapu eta zurezko pertsonaiei bizia ematen: txotxongiloei, hari
eta eskudun emozio-eragile horiei.

TXOTXONGILOAK
EGITEKO
LANTEGIA
Gus Marionetas

Osteguna 9
18:00-20:00 h

Osteguna 16
18:00-20:00 h
EUSKARAZ

Saio bakarreko lantegi honetan familiartean ikasiko dugu gure txotxongilo
propioa egiten, birziklatutako materialekin.
DOAKO LANTEGIA

Iraupena: 2 ordu
Gutxieneko adina: 2 eta 13 urteko
haurrendako, familiak lagunduta.
Leku-kopurua mugatua da
Izen-ematea: 010 telefonoan, edo
948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz
gero) urriaren 23tik aurrera.

ABENDUA 2017
HITZALDIA

BIDAI-KOADERNOAK.
HAZIEI BURUZKO
PASARTE
HISTORIKOAK
Marc Badal (Cristinaenea fundazioa)

Asteazkena 13
19:00 h

Marc
Badal
hazi-artxibo
bat
koordinatzen
du
Cristina
Enea
Fundazioan
(Donostia).
Ikerlaria
eta dinamizatzailea da, zenbait
artikulu eta liburu idatzi ditu landahistoria, nekazari-kultura eta hazien
pribatizazioaren inguruan.
Hazi hegalariak, sumendi baketsuak,
piratak eta pozoiak... Bidaia bat
haziekin, antzinako garai eta toki
exotikoetara
eramango
gaituena.
Bertan pertsonaia historiko ospetsu eta
hamaika pertsona anonimo agertuko
zaizkigu; elkartasun-ekintzak gerrakronika eta laborarien lan gogorrarekin
nahastuko dira.

IKASTAROA

EGIN ZURE
POLTSA MATERIAL
BERRERABILIEKIN
Idoia Oses

Ostegunak, 14 eta 21
18:00-20:30 h

Idoia Osés urteak daramatza diseinua,
berrerabilpena, berrikuntza eta jasangarritasunaren aldeko apustua egiten,
betiere kalitatea eta balioak azpimarratuz. Pertsonalizatutako produktu eta
proiektuak egiten ditu material berrerabili, birziklatu edo naturaletatik abiatuta, eta hartara, ibilbide berria izateko
jaioarazten ditu.
Parta-hartzaileek poltsak diseinatu eta
egingo dituzte, material desberdinak
erabilita, biniloen portadak, arropak,
larrua, plastikoa, oihalak, dekorazio-papera, artilea, kremailerak, beira
aleak eta abar berrerabiliz.
DOAKO LANTEGIA

SARRERA LIBREA. EZ DA IZENA EMAN BEHARRIK

Iraupena: 2 ordu eta erdiko 2 saio
Gutxieneko adina: 16 urte
Leku-kopurua mugatua da
Izen-ematea:010 telefonoan, edo
948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz
gero) azaroaren 27tik aurrera.

08/

HITZALDIA

HARITIK TIRAKA:
ZER DAGO ZURE
ARROPEN ATZEAN?
José Luis Mariñelarena (SETEM)

Asteazkena 20
19:00 h

Oso gustuko dugu arropa merkea erostea, baina, zer dago prezio eta kolore
horien beste aldean? Arropa Garbia
Kanpainak haritik tira egiten du,
jantzigintzaren industriako langileen
baldintzak hobetzea xede duen elkarte-sare baten bitartez. Europako 17
herrialdetan dago, eta mundu zabaleko 200 langile-elkarterekin aritzen da
elkarlanean.
SETEMek koordinatzen du kanpaina
estatuan, eta honela aurkezten da:
“Mundua eraldatu nahi duen pertsona-talde bat gara. Herrien duintasuna
errespetatzen duen nazioarteko elkartasun-kultura batean sinesten dugu.”

MUSEOA ZEUREGANATU!
Museoak bozgorailu gisa jokatu nahi du
eta elkarteetan, ikastetxeetan, etabar
egiten diren ingurumen eta gizarteproiektuak
zabaldu.
Horretarako,
bertako instalazioak eta hedapenbideak erabiltzeko aukera ematen du
unean uneko ekimen, lan, erakusketa
eta abarrendako. Hitzaldi aretoa, bilera
gelak eta erakusketa espazioa zuen
esku daukagu.
museoeducacionambiental@pamplona.es

SARRERA LIBREA. EZ DA IZENA EMAN BEHARRIK
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MERKATUAK
DIRURIK
GABEKO
MERKATUA

ERAKUSKETAK
HAZIAK
TRUKATZEKO
GUNEA

JOSTAILUAK
TRUKATZEKO
GUNEA

NAFARROAKO
NATURARI BURUZKO V
ARGAZKI LEHIAKETAREN
ERAKUSKETA
Urriaren 11tik,
azaroaren 10 arte
Gorosti Natur Zientzi Elkarteak 30 urtetik gora darama Nafarroan naturaren ezagumena bultzatzen “ezagutzea, zaintzea helburu” lelopean.

10/

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.

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
alterntatiba bat aurkezten
diegu, eta jostaliuen 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.

Jadanik Nafarroako Naturari buruzko
Argazki Lehiaketaren 5. edizioan dabiltza. Hauetan zehar dozenaka argazkilarik parte hartu dute eta 1000
argazki baino gehiago jaso izan dira.
Guzti hauek elkartearen web orrian
eskuragarri dira. Argazkien artean
aparteko kalitatezkoak aukeratuz,
Gorostik esposaketa ibiltariak antolatu izan ditu gure inguruko naturaren
edertasuna erakustearren.

ALDATU ZURE
ZAPATAK
Abenduaren 12tik
abenduaren 22 arten
¿Ba al dakizu non eta nola egin dituzten zure zapatak?
Agian arroparen industrian dauden soldata baxuei buruz eta langile hoien segurtasun gabeziei buruz hitzegitea entzun
izan duzu... baina, ba al zenekien zure
zapatak egin dituzten langileek munduko
lantoki toxikoenetako batzuetan lan egiten
dutela? Eta zure larruzko zapatak eskuz
josten dituzten emakumeek gizarte-segurantzarik ez dutela, lan-eskubide xumeak
dituztela eta arras zaurgarri direla esplotazioaren menpe?
Zapata marka gehienek haien horniketa
sareak sekretupean gordetzen dituzte. Honekin, sektoreko lan baldintzak izkutuan
geratzen dira. Hau aldatu beharra dago.
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