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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
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Aurkibidea

Hitzaldi-solasaldiak    07-11

Udaberriak jantzia estreinatu eta 
ateratzeko gonbita egiten du. Urtaro 
honetan, Ingurumen Hezkuntzako 
Museoak gonbit egiten digu bizikleta 
konpondu eta laboreen artean pedalei 
eragin diezaiegun, gure isla ibaietan 
eta geure barruan beha dezagun.

Gonbit egiten dizuegu hirian loratzen 
diren orkideak ezagut ditzazuen, edo 
ia etxeko ate ondoan topatzen ditugun 
sendabelarretara hurbil zaitezten.

Eta, halaber, haratago begiratzera 
gonbidatzen zaituztegu, zinemaren 
alfonbra magikoan hegan. Berriz ere 
iritsi da zinema eta ingurumeneko 
Ecozine nazioarteko jaialdia, udaberriko 
izkina apurtuak eta izan ditzaketen 
irtenbideak arakatzeko. 

Lantegiak eta ikastaroak   12-18

Beste jarduera batzuk   19-21

Merkatu txikiak          24-25

Erakusketak               22-23

Museoa zeureganatu   26
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UDAKO ORDUTEGIA
Ekainaren 18tik aurrera Ingurumen Heziketako Museoa goizez 

soilik egonen da irekita, asteartetik ostiralera, 10etatik 13ak arte.

UDABERRIA
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Argazki-erakusketa: Iruña Argan erretratatua (apirilaren 3tik maiatzaren 3ra). Erakusketa: Ikaskuntza-zerbitzuko proiektuen: Energia (maiatzaren 14tik ekainaren 14ra)ErEr
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*Jarduera hau EZ da Museoan egiten. Barruan kontsultatu.
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* Apirilaren 23tik 26ra, Ingurumen Hezkuntzako Museoa goizez baino ez da egongo irekita (10:00etatik 13:00etara)
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Biela y tierra bi emakumek bizikletaz egindako bidaia da; maiatzetik 
aurrera, ia 3.000 kilometro eginen dituzte Penintsulako iparraldean 
barna, eta agroekologia, elikadura-burujabetza eta ekofeminismoekin 
lotutako ekimenak bisitatuko dituzte. Protagonistek beraiek emango 
digute bizitakoaren berri.

Argibide gehiagorako:  www.bielaytierra.com

PRESENTACIÓN DE BIELA Y TIERRA: 
LA ALIMENTACIÓN COMO MOTOR DE CAMBIO.

Edurne Caballero eta Ana Santidrian   

Apirilak 2, asteartea. 19:00. 
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HITZALDI-SOLASALDIAKEkaina

Sendabelarrak
Goizeko taldea Sendabelarrak

Arratsaldeko 
taldea

Biomasa 
ikastaroa 

Biomasa 
ikastaroa

Biomasa 
ikastaroa

Egin ezazu zure 
olanazko poltsa

Bizitxoko

M

Er Er Er Er

Er Er Er Er

M

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 
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Dirurik gabeko 
merkatua

Dirurik gabeko 
merkatua

Dirurik gabeko 
merkatua

*Jarduera hau EZ da Museoan egiten. Barruan kontsultatu.
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guztiak sarrera librea 

dute eta ez da izena 

eman beharrik

Presentación 
libro

“Vive la Huerta”
Jakoba 

Errekondo*

Hitzaldi-solasaldiak       H
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Aingeru Tabar nekazari ekologiko eta ortuzain eskarmentuduna 
da. Bidaurretan lantzen ditu lurrak, Arga ibaiaren ibarraren eta 
Esparatz mendiaren artean.

Hitzaldi honetan udaberriko labore nagusiak ezagutuko ditugu, 
batez ere hauei dagokienez: zorua, ongarritzea, ureztatzea, 
landatzea, mantentzea, higienea eta mantentze-zereginak.

Andreu Escrivà ingurumenlaria da, Ekosistemen kontserbazioan 
masterduna eta Biodibertsitatean doktorea. Gaur egun, 
ingurumen-proiektuetako teknikaria da València Clima i Energía 
udal-fundazioan. Aún no es tarde: claves para entender y frenar 
el cambio climático liburuaren egilea da.

Garaiz al gabiltza? Horra klima-aldaketari buruz gehien 
errepikatzen den galdera. Eta bai, garaiz gabiltza, baina gero 
eta tarte gutxiago dugu. Arazoa ez ezik gure erreakzio faltaren 
zergatia ere ulertu behar dugu, eta, garrantzitsuena, eskura 
ditugun tresnak –ezagunak eta ezezagunak– erronka honi aurre 
egiteko. 

 

CONOCER EL MANEJO DE LOS 
CULTIVOS DE PRIMAVERA-VERANO 

¿SIGUE SIN SER TARDE PARA 
FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Aingeru Tabar Andreu Escrivà

Maiatzak 22, asteazkena. 19:00. Maiatzak 28, asteartea. 19:00.

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa  TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 
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Peio Oria Meteorologiako Estatu Agentziako ordezkaria da 
Nafarroan. Duela gutxi Artikoaren egoerari, bertako klima-
aldaketari eta horrek beste toki batzuetan dituen eraginei 
buruzko nazioarteko foro batean parte hartu du.

Bizi garen munduko eremu honetan gertatzen diren fenomeno 
meteorologikoetako batzuek zerikusi handia dute Artikotik gertu 
gertatzen denarekin. Eskualde horretan gertatzen ari den klima-
aldaketa pentsatzen zena baino askoz azkarrago gertatzen ari 
da, eta planetako beste toki batzuetan baino askoz azkarrago. 
Horrek eragina du dagoeneko tenperaturan eta prezipitazioan, 
baina baita izotz-kantitate, ozeano-korronte, muturreko 
fenomeno, paisaia edo ekosistemetan ere.

Jakoba Errekondo, paisajista eta agronomoa, euskal 
aditurik nagusienetako bat da landareen eta pertsonen arteko 
harremanari dagokionez, eta komunikatzaile bikaina da. Duela 
hainbat urtetik Argia astekarian idazten du, eta Euskadi Irratiko 
landareen inguruko kontsultategian ere parte hartzen du.

Erein, landatu, kimatu, tratatzea... Baratzean, fruta-arboletan, 
lorategietan, basoan... Zein urtarotan egin behar da horietako 
bakoitza? Saio honetan baratzeari buruzko erreferentziazko 
bizibaratzea liburuaren gaztelaniazko bertsioa aurkeztuko da, 
eta egileak gai horren inguruan ikusleek dituzten zalantzak 
argituko ditu.   

EL ÁRTICO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO, ¿QUÉ ESTÁ 
OCURRIENDO Y CÓMO PUEDE AFECTARNOS? 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “VIVE LA HUERTA” 
Y SESIÓN PARA CLARIFICAR DUDAS SOBRE LAS 
PLANTAS Y LA INFLUENCIA DE LA LUNA Peio Oria
Jakoba Errekondo

 TOKIA   Kondestable Civivoxa

Maiatzak 29, asteazkena. 19:00.

Ekainak 5, asteazkena. 19:00. TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 
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4 lantegiko zikloa, naturarekin harremana sustatzen duena 
mugimenduaren, land art-aren eta sorkuntza artistikoaren 
bidez, eta horretarako planteatzen ditu bakoitzarekiko errespetu-
nozioa, besteekikoa eta partekatzen dugun planetarekikoa: 
“baloratzen duguna zaintzen dugu”.
Frogatuta dago ingurune naturalekiko urruntasunak eta 
naturarekiko deskonexioak eragiten dituztela gure gizarte 
modernoetan ditugun desoreka emozional eta ekologikoetako 
asko. Naturara hurbiltzea sorkuntzaren bitartez bide atsegina 
eta arduratsua izan daiteke ongizatea errazteko. 

Nora Otsoa de Olza dantzaterapeuta da, eta bideratzailea 
hazkuntza pertsonalerako prozesuetan gorputza eta mugimen-
dua oinarri hartuta.
Ana Rosa Sánchez Arte Ederretan lizentziaduna da, arteterapeuta, 
arte-hezitzailea eta giza-ikuspegiko hezkuntza-proiektuen sortzailea.

ARTE ETA NATURAKO LANTEGIA

Ostegunetan, maiatzaren 2, 9, 16 eta 23an, 
18:00etatik 20:00etara.

Nora Otsoa de Olza eta Ana Rosa Sánchez 

Aldez aurretik izena eman. Apirilaren 8tik aurrera.
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).

Lantegi hauen xedea da ongi pasatzeaz gain, ingurumenari buruz 
ikastea.

1. saioa: bizi dugun urtaroan, udaberrian, jarriko dugu arreta. 
Biodantzarekin jolastu eta gainera, eskulturak eginen dira 
berrerabilitako materialekin.

2. saioa: eguzkia, hodeiak, lurra eta haizea... horien mugimenduan 
jarriko dugu arreta, eta klima, udaberriaren paisaia behatuko ditugu. 

Oihana López Hezkuntza Berezian eta psikopedagogian 
lizentziaduna da, eta prestakuntza du gorputz-arteterapian. Adin 
guztietarako sormen-lantegiak ematen ditu eta osasun kolektiboa 
sustatzen du gorputz-adierazpenaren eta artearen bidez. 

ASTE SANTUKO 
HAUR-LANTEGIAK
Oihana López Cestao 

Apirilak 23 (asteartea) eta 24 (asteazkena). 10:30etik 12:30era.

Apirilak 25 (osteguna) eta 26 (ostirala). 10:30etik 12:30era.

DOAKO LANTEGIAK. 
6-12 urteko haurrei zuzenduta.
Aldez aurretik izena eman daiteke 
apirilaren 1etik aurrera. 010 telefo-
noan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz 
kanpotik deituz gero). Saio bakar ba-
tean edo bietan parte har daiteke.

LANTEGIAK ETA IKASTAROAK

EUSKARAZ

GAZTELANIAZ

Lantegi guztiak 

doan dira. Aurkakoa 

adierazten ez bada, 16 urtetik 

gorakoendako dira, eta aurrez 

izena eman behar da.

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 
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1. saioa (Museoko ikasgela): Herritarren zientzia plataforma. Nola 
funtzionatzen du?
2. saioa (Museoko ikasgela): Iruñeko orkideak identifikatzea.
3. saioa (Irtenaldia): orkideak bilatzeko paseoa.

Lantegi honekin lortu nahi da, alde batetik, bertaratuei ezagutzera 
ematea hiri-inguruneko orkideak, eta bestetik, laguntzea 
lantalde bat eratzen, ezagutza hori herritarren artean hedatzeko 
herritarren zientzia plataformen bidez. Horrez gain, sortzen den 
informazioa Iruñeko lorategien kudeaketan txertatuko da, hiriko 
orkideak hobeto kontserbatzeko.

HERRITARREN ZIENTZIA LANTEGIA: 
IRUÑEKO ORKIDEAK

Saio teorikoak: maiatzaren 7an, asteartea, 
eta maiatzaren 9an, osteguna, 18:00etatik 19:00etara.
Irtenaldia: maiatzaren 11n, larunbatarekin, 
10:00etatik 13:00etara.

Juan Deán, Manuel Becerra, Cruz Miguel Babace, Estrella 
Robles GOROSTI Natur Zientzietako elkartea. 

Aldez aurretik izena eman. Apirilaren 8tik aurrera.
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 

Zein produktu zainzuria baino hobea maiatzean sukaldari-
tza-lantegi bat egiteko? Zainzuriak egosten eta tokiko pro-
duktu izarretako batekin hainbat plater prestatzen ikasiko 
dugu, eta horrela gure lurra eta gure ekoizleak aintzat har-
tuko ditugu. 

ZAINZURIA: BARATZETIK PLATERERA 
ELIKADURA-LANTEGIA

Maiatzaren 14an, asteartearekin, 18:00etatik 20:00etara.

Dogartzi Pérez, Geltokiko sukaldaria

 TOKIA   Geltoki (autobus-geltoki zaharra)

Aldez aurretik izena eman. Apirilaren 29tik aurrera.
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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Gabriela Barrio da Tea en la Azotea. Urteak daramatza 
zaharberritzaile eta arte-prestatzaile lanetan, artea adin-tarte 
desberdinei hurbiltzeko beste modu bat eskaintzen.

Beste erabilera bat izanen du iragarkien olanak –material ezin 
hobea zorroak, poltsak, diru-zorroak, kutxatilak eta abar egi-
teko–, eta josten dugun guztiari ukitu funtzional eta moder-
noa emango diogu. Erabilera anitzeko zorro baten patroiak 
emango dira (tablet, koaderno, ohar-liburuxka, mugikor eta 
abarretarako), baina bakoitzak bere eredua egiteko aukera 
izanen du, hala nahi izanez gero.

NOLA EGIN POLTSAK 
PUBLIZITATE-OLANEKIN

Ekainaren 4an, asteartearekin, 17:30etik 20:00etara.

Tea en la Azotea

Aldez aurretik izena eman. Maiatzaren 20tik aurrera.
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 

Oihana López Hezkuntza Berezian eta psikopedagogian li-
zentziaduna da, eta prestakuntza du gorputz-arteterapian. 
Adin guztietarako sormen-lantegiak ematen ditu eta osasun 
kolektiboa sustatzen du gorputz-adierazpenaren eta artearen 
bidez.  Lantegi honetan, gorputz mugimenduarekin hasi eta 
zuhaitzen bizitza eta haien garrantzia jorratuko ditugu. Udabe-
rriaren hasiera birlandatzeko garaia da. Lokatzarekin jolastuko 
gara guztion artean baso bat sortzeko, taldeka lan eginen dugu, 
familiako kide guztien artean, eskuak eta lurra elkarri lotuz.

BUZTINEZKO BASOA, 
FAMILIAN EGITEKO LANTEGIA

Maiatzaren 28an, asteartearekin, 17:30etik 19:00etara.

Maiatzaren 30ean, ostegunarekin, 17:30etik 19:00etara.

Oihana López Cestao

Aldez aurretik izena eman. Maiatzaren 13tik aurrera.
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
4 eta 10 urte bitartekoei zuzenduta (helduen laguntzaz).

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 

EUSKARAZ

GAZTELANIAZ



Talde bakoitzak irtenaldi laburra eginen du Ingurumen Hezkuntzako 
Museoko inguruetan dauden sendabelarrak ezagutzeko. Gero, 
ikasgelara itzuliko gara haien ezaugarriez eta erabilera terapeutikoez 
hitz egin eta zalantza guztiei erantzuteko. 

SENDABELARREI 
BURUZKO LANTEGIA

GOIZEKO TALDEA: ekainaren 4an, asteartearekin, 
10:30etik 12:30era.  

ARRATSALDEKO TALDEA: ekainaren 6an, ostegunarekin, 
18:00etatik 20:00etara.

Josean Vidaurre, nutrizionista eta fitoterapian aditua.

Aldez aurretik izena eman daiteke. Maiatzaren 20tik aurrera.
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
Saio batean baino ezingo da eman izena (pertsona berak ezin 
du bietan izena eman).

18 19

Bigarren urtez, Iruñean dugu Ecozine: sentitu, hausnartu eta jardun 
dezagun. Zinemarik konprometituena gizartea eraldatzeko arte gisa. 

ECOZINE 
ZINEMA ETA INGURUMENEKO 
NAZIOARTEKO JAIALDIA  

Argibide gehiago hemen: 
http://educacionambiental.pamplona.es/
http://festivalecozine.es/

 TOKIA   Golem Baiona zinematokia

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 
 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 

BESTE JARDUERA BATZUK

Energia-trantsizioari buruzko jardunaldiak
Maiatzaren 7an, asteartea, eta maiatzaren 8an, 
asteazkena (ordua zehazteke).

Sail ofizialeko dokumentalez gain, jaialdiak gonbit egiten du 
energia-trantsizioaren inguruan hausnar dezagun beste herrialde 
batzuetako kasu praktikoak oinarri hartuta. 

Sail ofiziala
Maiatzaren 13an (astelehena), 14an (asteartea), 
15ean (asteazkena) eta 16an (osteguna), 20:00etan

Sarrera librea aldez aurretik gonbidapenak leihatilan hartuta.
Ingurumenari buruzko lau saio proiektatuko dira. Proiekzio 
bakoitzaren ondoren, filmak egin dituzten taldeetako kideekin 
filmen inguruan hitz egiteko aukera izanen da.



Argibide gehiago hemen:  
http://www.cursosveranoupna.com/
juan.blanco@unavarra.es

20 21

Klima-aldaketak baso-suteak egoteko arriskua handitzen dute. Aldi 
berean, landa-eremuek energia-gainkostu bati aurre egin behar 
diote, biztanleen sakabanaketa eta erregaien garestitzea dela-eta. 
Egoera honetan, biomasa-erregaia dugu erabilgarri: oparoa da, 
tokikoa, karbono gutxi sortzen du eta bikaina da sute-arriskua 
kontrolatzeko. Ikastaro honetan baso-biomasak Nafarroan dituen 
aukera, muga, aplikazio eta kasu praktikoetan sakonduko da. 

Profesionalei, ikasleei eta herritarrei, oro har, zuzenduta dago.

IKASTAROA: BASO BIOMASA, 
ENERGIA ITURRI JASANGARRIA  
(NUPeko Ekologiako Udako Eskola)

Ekainaren 26an, asteazkenarekin, eta ekainaren 27an, 

ostegunarekin. Saioak ikasgelan, 09:00etatik 15:00etara.

Ekainaren 28an, ostiralarekin, irtenaldi 

teknikoa (hasiera, 09:00etan).

Nafarroako Unibertsitate 
Publikoko Zientzien Saila

Bizikleten konponketari buruzko ezagutzak partekatzeko eta 
gure bizikleta doitzen dugun bitartean edo besteei laguntzen 
diegun bitartean ongi pasatzeko sortu da gune hau. Horretarako, 
konponketetan aditua den Juanjo Iriarte izanen da bertan, eta 
Bizitxokora doazen lagunei laguntza eta aholkuak emango dizkie.

BIZITXOKO: ESPACIO PARA 
COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y 
BUENOS RATOS

Sarrera librea. Ez da izena eman behar

JARDUERA EUSKARAZ ETA GAZTELANIAZ IZANEN DA

Apirilaren 4an, maiatzaren 16an eta ekainaren 

13an, 18:00etatik 20:00etara.

Ostegun bat hilean

Juanjo Iriarte; konponketetan aditua

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 
 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 
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Tomás Arroyo –jada erretiratua– Lehen eta Bigarren Hezkuntzako 
irakaslea izan da 1973tik 2006ra, eta Geografia, Historia eta 
Ingurumen Hezkuntzako eskolak eman ditu. Bere zaletasunetako 
bat kameraren bitartez ezohiko irudiak hartzea da. Islak dira 
erakargarri egiten zaizkion irudi-mota horietako bat. Lau urtez 
Arga ibaian gora eta behera ibili da Iruñearen islei argazkiak 
ateratzen. Irudi horiek guztiek irudiztatzen dute hiriaren kontakizun 
historiko-artistiko-literario-aldarrikatzaile bat, liburu bihurtu dena 
Iruña Argan erretratatua izenburuarekin. Erakusketa honetako 
irudiak liburua irudiz hornitzen duten 400 irudien lagin bat dira, 
Gida bilakatu dena Arga ibaiaren ertzeko ibilaldiez gozatzeko.

ARGAZKI-ERAKUSKETA: 
IRUÑA ARGAN ERRETRATATUA   

Erakusketa: apirilaren 3tik (asteazkena) 
maiatzaren 10era (ostirala).

2322

Tomás Arroyo

Claret Larraona ikastetxeko ikasleak

ERAKUSKETAK

Ikaskuntza-zerbitzuak xede dauka hezkuntza eta komunitaterako 
zerbitzuak lotzea. Claret Larraona ikastetxeak urteak daramatza 
proiektuak sortzen, eta horietan ikasleak herritar aktiboak dira, 
hezkuntza-komunitatean jarduerak egiten dituzte, auzoan, eta 
abarretan... ikasgelaren mugez haratago.

Edizio honetan, proiektuaren gaia energia izan da, eta emaitzak 
ikusteko aukera izanen dugu Ingurumen Hezkuntzako Museoko 
aldi baterako erakusketetarako aretoan.

ENERGIA IKASKUNTZA ETA 
ZERBITZUKO PROIEKTUA

Maiatzaren 14tik (asteartea) ekainaren 14ra (ostirala).

Aurkezpena: apirilaren 3an, asteazkenarekin, 18:30ean.
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DIRURIK GABEKO 
TRUKE-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.

OHARRA: Hiruhileko honetan, Aste Santuko oporraldiak eta ekainaren 
15etik aurrera Museoaren ordutegi-aldaketa tarteko, azoka txikiaren 
ohiko datak aldatuko dira.

Apirila: 9-12 

Maiatza: 21-24 

Ekaina: 11-14

Hilabeteko ostegun batean 
egiten da

Apirilak 4

Maiatzak 16

Ekainak 13
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JOSTAILUAK 
ELKAR TRUKATZEKO 
AZOKA TXIKIA

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.

HAZIAK 
TRUKATZEKO 
GUNEA

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. 
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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


