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Irailaren 15era arte: 
Goizez, asteartetik ostiralera. 10:00 – 13:00. 
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Aurkibide orria
Hitzaldi-solasaldiak                         08-13

Lantegiak, ikastaroak eta txangoak   14-16

Mugikortasun Astea                           36

Iruña berdea da                             20-35

Erakusketak                                   17-19

Azoka txikiak                                   37

Museoa zeureganatu                          38

Urte arraro honetan, 
paretak sentitzea egokitu 
zaigu. Baita espazio-, 
natura- eta bake-grina 
ere. Irtetean, aurrenik 
kaleek, plazek eta 
parkeek hartu gintuzten. 
Gero, herriek, mendiek, 
hondartzek eta ibaiek. 
Nolabait, larruazalak ez 
zuen inoiz horrenbesteko 
bizi-egarririk izan.

Horregatik gonbit egiten 
dizugu (berriz ere) gure 
parkeak sentitu eta espazio 
natural eta publikoarekiko 
begirada eta ituna 
berritu ditzazun. Eta 
horretarako programazio 
bat eskaintzen dizugu, 
aurrenekoz barne hartzen 
duena hurbilekoa balioetsi 
eta aire zabaleko jarduerez 
beteta dagoen “Iruña 
berdea da” proiektua.

Paseoan ibiltzera 
gonbidatzen zaitugu, 
biodibertsitatearekin bat. 

Animatuko zara?   

Jarduera guztiak osasun 
neurrietara egokituz egingo 
dira. 

Berme guztiak eskaintzearren, 
aretoen edukierak eta 
prozedurak eguneratu dira. 
Gainera, hitzaldiak bai modu 
presentzialetan bai sare 
sozialen bitartez eskainiko 
dira.  

BIODIBERTSITATEA



Al.    As.              Az.               Og.              Ol.               Lr.                Ig.

04

Iraila

HitzaldiakHEuropako Mugikortasun Astea Lantegiak eta ikastaroak LIruñea berdea da Iruña berdea daI I

       Erakusketak:
       Erakusketak:  Irailak 1 – urriak 2: “Iruña: hiria ekosistema gisara”.
*Jarduera hau EZ da Museoan egiten. Barruan kontsultatu

       Erakusketak: 
       Erakusketak: Irailak 1 – urriak 2: “Iruña: hiria ekosistema gisara”
       Urriak 7 – azaroak 14: Begirada zientifi ko bat inguratzen gaituzten animaliei 
*Jarduera hau EZ da Museoan egiten. Barruan kontsultatu.

Er Er

Iruñeko zuhaitz 
zahar eta bereziak 

bizikletan*

Natura sentitu: 
behatu, sortu eta 
sentitu artearen 

bidez

Sendabelarrak 
(arratsaldez)

Natura eta 
sormena fami-

liartean

Bizikleta-ibilbidea 
baratze-komuni-
tarioetan barna*

Arantzadi: 
baratzea eta 

tradizioa

Baratze-lantegi 
praktikoa*

Yamaguchi 
eta Galaxiaren 

Lorategia*

Ezagutu dezagun 
Taconera

familiartean* Media Luna 
parkea*

Erakusketaren 
aurkezpena:begirada 
zientifikoa animaliei 

Bizitxokoa - 
konpondu zure 

bizikleta

Klima ekintzarako 
lan-taldea

Argaren sekretuak 
familiartean 

Ziudadela eta 
Gaztelugibel*

Aintzira baten 
balioa (Mendi-

llorri)*
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Liztor Asiarra

Basoen artean: 
biodibertsitatea 
pirinioaurrean

Uler dezagun 
gure elektrizitate 

faktura*

Uler dezagun 
gure elektrizitate 

faktura*
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Azaroa Abendua

Klima ekintza-
rako lan-taldea

Sukaldaritza 
jasangarriko 

lantegia*

Jostailuak 
trukatzeko 

azoka 
txikia**

Jostailuak 
trukatze-
ko azoka 
txikia**

Sendabelarrak 
(goizez)

Herritarren 
zientzia 

hegaztiak

Herritarren 
zientzia 

hegaztiak

Herritarren 
zientzia 

hegaztiak

Ibilbidea 
Ezkaban 
barna, 

hurbilekoaren 
balioa*

COVID osteko 
agertokiak: Mu-
gikortasun-ere-

du berria 
normaltasun 

berrian

COVID osteko 
agertokiak: 
hezkuntzako 
beharrak eta 

erronkak

Hiri erre-
silientea 
klima-al-
daketaren 
aurrean
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HitzaldiakH HitzaldiakHLantegiak eta ikastaroak L Lantegiak eta ikastaroakLIruña berdea daI

       Erakusketak: 
       Urriak 7 – azaroak 14: “Begirada zientifi ko bat inguratzen gaituzten animaliei” 
       Azaroak 17 – abenduak 31: “Arte en el parque. Proyecto educativo Lago de Mendillorri.”
 “Artea parkean” Mendillorriko Aintzira hezkuntza-proiektua.
*Jarduera hau EZ da Museoan egiten. Barruan kontsultatu

Erakusketak: 
Erakusketak: Azaroak 17 – abenduak 31: Artea parkean. Mendillorriko Aintzira hezkunt-
za-proiektua.
** “Artea parkean” Mendillorriko Aintzira hezkuntza-proiektua.
** Jostailuak trukatzeko azoka txikiaren ordutegia: 11:30 - 13:00 Osasun-egoerak 
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Bizitxokoa - 
Konpondu zure 

bizikleta

Bizitxokoa - 
Konpondu zure 

bizikleta

Klima 
ekintzarako 
lan-taldea

Uler dezagun 
gure elektrizi-
tate faktura*

Uler dezagun 
gure 

elektrizitate 
faktura*

Uler dezagun 
gure elektrizitate 

faktura*



BASOEN ARTEAN: NAFAR PIRINIOAURREAREN 
BIODIBERTSITATEA TRANPA-ARGAZKIAK BALIATUTA

Hitzaldian ikus-entzunezko bat eta erabilitako teknikari buruzko 
azalpenak emanen dira. Tranpa-argazkietako kameren fi lmazioetan 
animalien portaera liluragarriak ikusteko aukera izanen dugu. Kamerak 
urtebete baino gehiagoz egon dira grabatzen, urtaroak pasa ahala 
fauna nola aldatzen den erakusteko.

Xabier Mina biologia eta geologia irakaslea da Bigarren Hezkuntzan. 
Urteak daramatza fauna eta fl ora grabatzen, eta lortutako materialarekin 
jarduera didaktikoak egiten ditu.

Izen-ematea, aurrez
Irailaren 21tik aitzina.
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) telefonoetara deituz.

Xabier Mina, Itsas Zientzietan lizentziaduna eta biologia 
eta geologia irakaslea.

TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Urriak 6, asteartea. 19:00.
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LIZTOR ASIARRA:
NOLA HIL?

HITZALDI-SOLASALDIAK

Hitzaldian liztor asiarraren (Vespa velutina) habiak suntsitzeko metodoa 
azalduko du, intsektizida duten perdigoiekin kargatutako karabinaren teknika 
baliatuta.

Ernesto Astizek 9 urte daramatza bere ikerlan eta ikerketak azaltzen https://
www.youtube.com/user/ernestoastiz. kanalean. Bertan ikus daitezke espezie 
exotiko inbaditzaile horren kontrako aurrerapenak.

Izen-ematea, aurrez
Irailaren 21tik aitzina.
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) telefonoetara deituz.

Ernesto Astiz, ikertzaile autodidakta.

Urriak 1, osteguna. 19:00. 

TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa
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Jarduera guztietan 

aurrez eman behar da 
izena  



COVID OSTEKO AGERTOKIAK: MUGIKORTASUN-EREDU 
BERRIA NORMALTASUN BERRIAN. Nola aldatu zituen 
birus txiki batek gure azturak eta bizitzeko guneak

Hitzaldiaren xedea da gogoeta egitea jakiteko COVID osteko aroan nola aldatu 
den eta aldatuko den mugikortasuna, eta hiriek zein eratan egokitu beharko 
dituzten egoera berrira haien garraiobideak eta espazio publikoak. Hala 
nazioarteko esperientziak nola tokikoak jorratuko dira, pandemian gertatutako 
aldaketen eta ziur aski epe ertainean gertatuko direnen argigarri direnak.

Juan José Pons Nafarroako Unibertsitateko Geografi a eta Lurralde 
Antolamenduko irakasle titularra da. Osasun-geografi aren, mugikortasunaren, 
paisaiaren eta abarren inguruko harremanak ikertzen ditu.

Izen-ematea, aurrez
Irailaren 21tik aitzina.
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) telefonoetara deituz.

Juan José Pons Izquierdo, Nafarroako Unibertsitatea

Azaroak 4, asteazkena. 19:00.

TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa
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COVID OSTEKO AGERTOKIAK: 
HEZKUNTZAKO BEHARRAK ETA ERRONKAK

Antropozenoan gaude. Gure hautuek gure bizitzak eta planetako gainontzeko 
izakienak aldatuko dituzte. Bere lehenengo defi nizotik berrogeita hamar 
urte bete direnean, ikuspegi ekosoziala duen ingurumen hezkuntza, prest 
dago eskola zein honetatik kanpo dauden erronkei aurre egiteko.

José Manuel Gutiérrez Bastida irakaslea da, UNEDetik Ingurumen 
Hezkuntzan Unibertsitate Espezialista eta Ikerkuntza Ekologikoen Institutoko 
Ingurumen Hezkuntzako Masterra du. Gaur egun Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen Hezkuntzako Zerbitzuan ari da lanean.

Izen-ematea, aurrez
Irailaren 21tik aitzina.
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) telefonoetara deituz.

José Manuel Gutierrez, Ingurumen Hezitzailea

TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Azaroak 18, asteazkena. 19:00. 
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HIRI ERRESILIENTEA KLIMA-ALDAKETAREN 
AURREAN.ARINTZE-ADIBIDEAK EUROPAN ETA 
IRUÑEKO KLIMA-AGERTOKIAK

Gaur egungo osasun-krisia estu loturik dago ingurumen-krisi globalari, 
zeinetan klima-aldaketa aurrez aurre dugun erronkarik handiena eta 
premiazkoena baita. Zer adibide topa ditzakegu Europako beste hiri 
batzuetan klima-aldaketa arintze aldera? Zeintzuk dira Iruñerako 
aurreikusten diren agertokiak?

Javier Zardoya Illana gaur egun Iruñeko Udalaren Energia Agentzian 
dihardu lanean. 

Marta Torres González Iruñeko Udaleko Tokiko Agenda 21eko 
Teknikaria da.

Izen-ematea, aurrez
Azaroaren 9tik aitzina.
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) telefonoetara deituz.

Javier Zardoya eta Marta Torres  
Iruñeko Udala

TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Azaroak 25, asteazkena. 19:00.
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ULERTU ZURE FAKTURA ELEKTRIKOA ETA ENERGIA 
BERRIZTAGARRIEK ESKAINTZEN DITUZTEN AUKERAK

13

Zure faktura elektrikoa ulertzen duzu? Hitzaldi honetan sakonki aztertuko 
dira hala argiaren ordainagiriaren terminoekin lotutako kostuak nola horien 
jatorria, besteak beste, kontratatutako potentzia eta erabilitako energia, 
horiek optimizatu eta baldintza hobeak aukeratu ahal izateko. Halaber, 
egungo araudiak energia berriztagarrietan oinarritutako autokontsumo 
elektrikoa garatzeko ematen dituen aukeren berri emanen da.

Javier Zardoya Illana 10 urte baino gehiago daramatza lanean energia-
sektorean. Duela ia urtebetetik hona Iruñeko Udalaren Energia Agentzian 
dihardu lanean. 

Izen-ematea, aurrez
Aurrez aurre Civivoxetan, 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik deituz 
gero) telefonoetara deituz eta www.iruñakulturada.eus webgunean

Javier Zardoya Illana 
Iruñeko Udalaren Energia Agentzia

LUGAR   
Iturramako Civivoxa: urriak 20, asteartea. 19:00.
Milagrosako Civivoxa: urriak 28, asteazkena. 19:00.
Mendillorriko Civivoxa: azaroak 12, osteguna. 19:00.
Sanduzelaiko Civivoxa: azaroak 26, asteazkena. 19:00.
Ingurumen Hezkuntzako Museoa: abenduak 17, osteguna. 19:00.



KLIMA-EKINTZARAKO 
LAN TALDEA

LANTEGIAK, IKASTAROAK ETA TXANGOAK

Trantsizio ekologikoa erronka saihetsezina da. Gero eta argiago dugu. 
Hala ere, batzuetan ez dakigu nondik hasi edo zer egin trantsizio horretan 
aurrerapausoak eman daitezen. 

Talde honek ahalduntze-hazi bat izan nahi du, jakin dezagun nola izan 
partaide klima-aldaketaren arazoari irtenbidea emateko. Hori guztia
energia, kontsumo, elikadura, aisia eta abarri buruzko ekintzen bidez
landuko da. Horretarako, kurtso osoan zehar lan egingo da, hilabetean 
behin elkartuko da, asteazken batean ( gehienetan hilabeteko 
bigarrenean).

Izen-ematea, aurrez
Irailaren 28tik aitzina.
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) telefonoetara deituz. 

Ingurumen Hezkuntzako Lantaldea. Iruñeko Udala

Urritik maiatzera, asteazken bat hilabetean, 18.00.-20.00.
Urriak 14, azaroak 11 eta abenduak 6

TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa
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Irteera eta lantegi guztiak 

doakoak dira. Parte-hartzeko 

gutxieneko adina 16 urtekoa 

da eta aurrez izena eman 
behar da.

SUKALDARITZA JASANGARRIKO LANTEGIA: 
PRODUKTU EKOLOGIKOA ETA GERTUKOA 

Bizi garen mundu globalizatu honetan, elikagaiak eskala handian 
ekoizten dira, ingurunearekiko errespetu gutxiko teknikak erabiliz, eta 
milaka kilometro egiten dituzte gure sukaldera iritsi arte. Sukaldaritza 
jasangarriko lantegiaren bitartez, Koldok jatorrietara bueltatzea 
proposatzen digu, sasoiko produktuetan oinarritutako errezetekin, 
gure inguruko produktuekin, ekoizle txikiek ekologikoki ekoiztutakoekin, 
Geltokin egunero erabiltzen dituztenekin, alegia. 

Izen-ematea, aurrez
Irailaren 28tik aitzina.
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) telefonoetara deituz.

Koldo Iglesias (Geltokiko sukaldaria)

Azaroak 11, asteazkena. 18:00. – 20:00.

TOKIA   Geltoki (autobus-geltoki zaharra)

15



BIZITXOKOA- KONPONDU ZURE BIZIKLETA

16

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 emanen dizkie.

Izen-ematea aurrez
Irailaren 21etik aitzina (urrirako), urriaren 28tik aitzina (azarorako) eta 
azaroaren 25etik aitzina (abendurako)
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik deituz gero) telefonoetara 
deituz.

Juanjo Iriarte, konponketetan aditua.

TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Ostegunetan: urriaren 18an, azaroaren 
12an eta abenduaren 10ean. 18:00. – 20:00.

GATELANIAZ

EUSKARAZ

GUTUN-EKO SISTEMAK 
IRUÑA: HIRIA EKOSISTEMA GISARA

ERAKUSKETAK

Herritarrei Gutun-EKO sistemak proiektu artistikoan parte hartzeko 
dei eginez, gure hiria ekosistematzat hartuta hari erreferentzia egiten 
dioten objektuak biltzen dira. Pieza horiek hartu-emanetan daude Maider 
Garayok, Paula Toránek eta Nahia Villanuevak Uharteko Arte Garaikidearen 
Museoak eta Iruñeko Udalak bultzatutako egonaldi artistikoan ondu duten 
testuinguruarekin.

Nola bizi gara, nola sentitzen dugu eta nolako harremanak ditugu gure 
ingurunearekin? 
Proiektuak jardun artistikoa testuinguru jakin batean arakatzen du, Iruñeko 
ekosistema kasu, eta horrela, harreman berriak eraikitzen ditu sormen-
prozesu ezberdinen artean.  Hain zuzen, jasotako eta erakusketa honetan 
ikusgai paratu diren olerki, testu, gauza eta tramankuluen bidez egin dute. 

Irailak 1 – 30

Maider Garayo, Paula Torán eta Nahia Villanueva

TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa
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BEGIRADA ZIENTIFIKO BAT INGURATZEN 
GAITUZTEN ANIMALIEI

Lehen Hezkuntzako 3. eta 4.mailetako haurrekin egindako proiektua da, 
artropodoen biodibertsitateari buruzkoa, honako ideia hau abiapuntu hartuta: 
zenbat eta handiagoa izan inguruneaz dugun ezagutza, hura babesteko gogo 
handiagoa izanen dugu. 

Artropodoak marraztuz landu zuten hala oinarrizko zientzia-trebezien 
garapena nola berdinen arteko ikaskuntzen erregulazioa, egitura-funtzioaren 
arteko harremana barneratze aldera. Proiektu hau NUPeko 2019ko Kultur 
Proiektuen deialdian hautatu zuten.

Irantzu Uriz, María Napal eta Maribel Zudaire Nafarroako Unibertsitate 
Publikoko irakasle-talde bateko partaide dira, eta ikerketa-proiektuak egiten 
dituzte zientzia esperimentalen irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuak 
hobetzeko asmoz.

Urriak 7 – azaroak 14
Aurkezpena: urriaren 7an, asteazkenarekin, 18:30ean.

Irantzu Uriz, María Napal eta Maribel Zudaire (NUPeko 
KIMUA ikerketa-taldea)

TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa
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ARTEA PARKEAN. 
MENDILLORRIKO AINTZIRA HEZKUNTZA-PROIEKTUA

Iruñeko Udalak Mendillorriko Aintziraren ingurunea hobetzeko lanak egin 
zituen 2016an. Jarduketa horiek eta gizartearen parte-hartzeak bat egin 
zezaten, Ingurumen Hezkuntzako Taldeak Mendillorriko Aintziraren Hezkuntza 
Proiektuari ekin zion.

Proiektu honek 235 ikasleri eman zien ahotsa  eta Aintziraren inguruari eta 
hura hobetzeari buruz egin zituzten ekimenak jaso zituen. Horietako batek 
ingurunea artelanez apaintzea proposatu zuen. 

Azaroak 17 – abenduak 31 

Iruñeko Udala, El Lago HLHIP, Mendillorri HLHIP, Elorri IP, 
Mendigoiti IP eta Mendillorri BHI eta Maider Garayoren 
eskutik

TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa
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IRUÑA BERDEA DA 

20

BIZIKLETA-IBILBIDE KULTURALA: IRUÑEKO ZUHAITZAK 
ETA PARKEAK, BITXITASUNAK ETA TOPONIMOAK

21

Ez da beharrezkoa aldez aurretik izena ematea. 
Adin guztietako jendearentzat (adingabeak nagusi batek lagunduta).

Bizikleta-ibilaldia hiriko parke eta berdegune batzuetan barna, hiri-landare 
eta -zuhaitzetan eta haien historian nahiz toponimian aditua den pertsona 
batek lagunduta.

Distantzia, gutxi gorabehera: 9 km. 

Ibilbidea: Yamaguchi parkea (Planetarioaren ondoan). Taconerako lorategiak. 
Nafarroako Jauregia. Zamargileen zubia. Arantzadiko baratzeak.

Naturarekiko harremanak laguntzen 
digu inoiz baino gehiago behar dugun 
lasaitasuna eta elkartasuna sentitzen. 
Eta Iruña horretarako aukerez betetako 
hiria da. “Iruña berdea da” aire zabaleko 
jardueren programazioa da, hartzaile 
ezberdinei zuzendua,  ingurune seguruetan 
behar den ongizate fi siko, psikologiko eta 
soziala sustatzeko asmoz. Ekimenean 
Iruñeko Udaleko Ingurumen Hezkuntzako, 
Kulturako eta Turismoko zerbitzuak aritu 
dira elkarlanean. 
www.pamplona.es/eu/iruñaberdeada 
(https ://www.pamplona.es/eu/
iru%C3%B1aberdeada)

Mikel Belasko. Zuhaitz Zaharren Adiskideen Elkartea

TOKIA   Yamaguchi parkea, Iruñeko Planetarioaren ondoan

Irailak 16, asteazkena
17:00 (2 ordu iraunen du, gutxi gorabehera)



Ez da beharrezkoa aldez aurretik izena ematea. 
Adin guztietako jendearentzat (adingabeak nagusi batek lagunduta).

BIZIKLETA-IBILBIDE KULTURALA: 
IRUÑEKO BARATZE KOMUNITARIOAK

22

Bizikleta-ibilaldia hiriko baratze komunitario batzuetan barna, horiek sortu 
eta antolatzen aditua den pertsona batek lagunduta.

Baratzeak kudeatzen dituzten elkarteetako ordezkariek harrera egin, landatzen 
dituzten produktuak erakutsi eta nola egiten duten azalduko digute. 

Distantzia, gutxi gorabehera: 3 km., eta abiapuntura itzuliko da.

Marina Jiménez. Ingurumeneko udal-teknikaria eta barat-
zeak kudeatzen dituzten elkarteetako ordezkariak

TOKIA  Pellejerías zokoa (Jarauta kalea, 5)

Irailak 17, osteguna 17:00
(2 ordu iraunen du, gutxi gorabehera)

NATURA SENTITU: SORTU ETA SENTITU ARTEAREN 
BIDEZ (HELDUENDAKO)

23

Lantegi esperimentala, sormen-gaitasunen bitartez ingurune naturalarekin 
harremanetan jartzeko. Ibilbidea gure naturan barna, nahi duguna adierazi 
eta ongizate- zein osasun-guneak bilatzeko. 

Hazi eta agertzen den horrekin harremanetan jartzea arte-proposamenen 
bidez: kolorea, trazua eta aztarna. 

Ana Rosa Sánchez Arte Ederretan lizentziaduna da, arteterapeuta, arte-
hezitzailea eta giza-ikuspegiko hezkuntza-proiektuen sortzailea.

Izen-ematea, aurrez
Irailaren 14tik aitzina.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/eu

Ana Rosa Sánchez

TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Irailak 22, asteartea. 18:00.



AINTZIRA BATEN BALIOA (MENDILLORRI)

24

Mendillorriko aintzira zure topagunea eta aisiagunea da, baita fauna eta 
fl orako hainbat espeziek atseden hartzeko, edateko, ugaltzeko, bizitzeko... 
erabiltzen duten tokia ere. Ibilaldi gidatuaren bidez ur-ekosistema baten 
balioak ezagutuko ditugu.

Iruñeko Udaleko Hiri Ekologiako zerbitzua

 TOKIA  Aintzira inguratzen duen bidean, liburutegi 
publikoaren eta osasun-zentroaren artean

Irailak 24, osteguna. 18:00.

LANTEGIA: 
INGURUKO SENDABELARREI BURUZKO IKASTAROA

25

Bi lantegietan txango labur bat eginen da inguruetara, gertuko ingurumarietan 
aurki ditzakegun landareak ezagutzeko. Gero, ikasgelara itzulitakoan, horien 
ezaugarri sendagarri eta erabilera terapeutikoak hartuko dira hizpide, eta 
zalantza guztiei erantzunen zaie. 

Josean Vidaurre nutrizionista eta fi toterapian aditua da.

Josean Vidaurre

TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa

ARRATSALDEKO TALDEA: irailak 29, asteartea. 18:00. – 20:00.
GOIZEKO TALDEA: azaroak 3, asteartea. 10:30 – 12:30. 

Izen-ematea, aurrez
Irailaren 14tik aitzina.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/eu

Izen-ematea, aurrez
ARRATSALDEKO TALDEA: irailaren 14tik (astelehena) aitzina. 
GOIZEKO TALDEA: urriaren 19tik (astelehena) aitzina.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/eu



FAMILIAN EGITEKO LANTEGIA NATURA ETA SORMENA

26

Familian egiteko lantegia, naturak harekin harremanetan jartzean, entzutean 
eta inguruneko erritmoei so egitean eskaintzen dizkigun sormen-aukerak 
ezagutzeko. Horretarako, sortze-lana eginen dugu, abiapuntu hartuta 
urtaroen natura-aukerak (koloreak, usainak eta formak) eta zuhaitzek, 
haziek, animaliek eta gure oinatzek uzten dituzten arrastoak.

Ana Rosa Sánchez Arte Ederretan lizentziaduna da, arteterapeuta, arte-
hezitzailea eta giza-ikuspegiko hezkuntza-proiektuen sortzailea.

Ana Rosa Sanchez

TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Irailak 30, asteazkena: 17:30 – 19:00.

Ibilaldi gidatu honek hurbilekoan sakontzera gonbit egiten digu: Arantzadiko 
meandroa, haren historia, denboran zehar ibai-ertzei eman zaizkien 
erabilerak, zuhaiztiak... Nolako bilakaera izan du hiriaren eta ibaiaren arteko 
harremanak? Zer landaredi topa dezakegu zonaldean? Zein da bertako 
zuhaitzen historia?

Mikel Belasko urteak eman ditu Nafarroako toponimia ikertzen, eta 
Txantreako zuhaitz bereziei buruzko liburu bat idatzi du.

 Mikel Belasko

TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Urriak 7, asteazkena. 17:30

ARANTZADIKO MEANDROA, BARATZEA ETA TRADIZIOA

27

Izen-ematea, aurrez
Irailaren 14tik aitzina.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/eu
NORI ZUZENDUA: 4 eta 10 urte bitartekoei, helduek lagunduta

Izen-ematea, aurrez
Irailaren 21tik aitzina.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/eu



BARATZE-LANTEGI PRAKTIKOA 

28

Hiri-baratze ekologikoko lantegi honetan hainbat ezagutza landuko dira, hiri-
espazio, terraza eta balkoietan baratze txikiak egiteko behar diren materialei 
eta baldintzei buruzkoak.

Óscar Ibáñez nekazaritzako teknikaria da, eta nekazaritza ekologikoan 
espezializatutako baratzezain profesionala 1990az geroztik.

Óscar Ibáñez

 TOKIA  Pellejerías zokoa (Jarauta kalea, 5)

Urriak 8, 17:30.

29

Izen-ematea, aurrez
Irailaren 21tik aitzina.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/eu

Natura-bisita Yamaguchi parkera, non azalduko baitira kultura japoniarra 
inspirazio-iturri duen gune horretan dauden giro ezberdinak, fl ora eta fauna.

Gabi Berasategui biologoa da, eta eskarmentu handia du Nafarroako 
biodibertsitatea ikertzen eta hedatzen.  

Gabi Berasategi (Ornitolan S.L.)

 TOKIA   Yamaguchi parkea
Topagunea: Planetarioko atea

Urriak 14, asteazkena. 18:00.

YAMAGUCHI PARKEA ETA GALAXIAKO LORATEGIA

Izen-ematea, aurrez
Irailaren 28tik aitzina.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/eu



30

Hiria, bere kaleak, zuhaitzak eta parkeak batzuetan ezezaguna den 
eguneroko biodibertsitate baten etxe dira. Haurrei egokitutako interpretazio-
ibilbide baten bidez, hurbilpen bat eginen dugu Taconerako fauna eta fl ora 
ezagutzeko, baita bertako espezieak, tokiak eta ezaugarriak ere.

Gabi Berasategui biologoa da, eta eskarmentu handia du Nafarroako 
biodibertsitatea ikertzen eta hedatzen.  

Gabi Berasategi (Ornitolan S.L.)

LUGAR  Taconera parkea 
(Topagunea: sarbide nagusia Navas de Tolosa kaletik, 
kioskoaren ondoan)

Urriak 20, asteartea. 17:00.

EZAGUTU DEZAGUN TACONERA FAMILIARTEAN

31

Izen-ematea, aurrez
Urriaren 5tik aitzina.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/eu

Familian egiteko aire zabaleko jarduera: aurkikuntzez beteriko ibilaldia. Parte-
hartzaile bakoitzak ibaian ezkutatutako txokoak topatuko ditu, haien historia 
kontatzeko.

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. 

Oihana López

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa 

Urriak 15, osteguna. 17:30.

ARGAREN SEKRETUAK FAMILIARTEAN 

Izen-ematea, aurrez
Irailaren 28tik aitzina.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/eu



Gabi Berasategi (Ornitolan S.L.)

 TOKIA  Media Luna parkea
Topagunea: Media Lunako kafetegia

Urriak 21, asteazkena. 17:00

BISITA MEDIA LUNA PARKERA

32

Ibilbidea Media Luna parkean barna. Parkeak ibaian duen garrantzia 
deskribatuko da, eta azaldu nola ikusten diren bertatik hala Iruñeko 
iparraldeko auzoak nola Iruñerriko mendiak.

Gabi Berasategui biologoa da, eta eskarmentu handia du Nafarroako 
biodibertsitatea ikertzen eta hedatzen.  

Ibilbidea Gaztelugibel eta Iruñeko Ziudadelan barna, biodibertsitate handia 
duten Iruñeko bi parke horietako fl ora- eta fauna-aberastasuna ezagutze 
aldera.

Gabi Berasategui biologoa da, eta eskarmentu handia du Nafarroako 
biodibertsitatea ikertzen eta hedatzen.  

Gabi Berasategi (Ornitolan S.L.)

LUGAR  Ziudadela eta Gaztelugibel 
Topagunea: Ziudadelako sarrera (Armada etorbidea)

Urriak 28, asteazkena. 17:00. 

NATURA-BISITA ZIUDADELA PARKERA

33

Izen-ematea, aurrez
Urriaren 5tik aitzina.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/eu

Izen-ematea, aurrez
Urriaren 12tik aitzina.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/eu



IRTENALDIA EZKABA MENDIRA: 
HURBILEKOAREN BALIOA

34

Ibilaldia Ezkaba mendiko baso-gunean barna, basoaren bizitza eta dinamika 
azaltzeko. Halaber, hizpide izanen ditugu basoa zaintzeko egiten diren 
zaharberritze- eta mantentze-lanak. Gure ingurunera hurbiltzeko jarduera, 
bide ematen duena etxeko ate ondoan dugun Natura behatu eta gozatzeko.

Oscar Schwendtner Mendi-ingeniaria da, eta 30 urte baino gehiago 
daramatza baso-kudeaketan lanean. Interes nagusia du biodibertsitatearen 
kontserbazioa eta baliabide naturalen aprobetxamendua bateragarri 
egitea. Gaur egun Bioma-Forestal ahokularitzako zuzendaria da.

Oscar Schwendtner, Bioma Forestal

LEKUA  Topagunea: villavesen garajearen ondoko apar-
kalekua.  

Azaroak 7, larunbata. 9:30.
Iraupena, gutxi gorabehera: 4 ordu

PRESTAKUNTZA-IKASTAROA: 
HEGAZTIAK ETA HERRITARREN ZIENTZIA

· 1. saioa (Museoko ikasgela): Herritarren zientzia-plataforma. Nola jarduten du?
· 2. saioa (Museoko ikasgela): Hastapenak hiriko hegaztiak identifi katzeko.
· 3. saioa (irtenaldia): Ibilaldi ornitologikoa Arantzadin.

Gonzalo Deán, Jose Ardaiz eta Juan Ignacio Deán  biologoak eta 
ornitologoak dira, eta urteetako eskarmentua dute. Gorosti Natur Zientzietako 
elkarteko kideak dira. 

Lantegi honen bidez herritarren zientzia-plataforma elikatuko duen aktibisten 
sare bat eratu nahi da, erakargarria eta ikastera eta sarearekin bat egitera 
gonbidatzen duena. Asmoa da gidariak prestatzea, hirian zer dagoen jaso eta 
hedatze-lana egin dezaten. Horrela, gure biodibertsitateari buruzko ezagutza 
zabaldu eta hura babesten laguntzen da.

GOROSTI Natur Zientzietako elkartea

 TOKIA   Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Saio teorikoak azaroaren 17an (asteartea) eta 19an (osteguna), 
19:00etan. Saio praktikoa: azaroaren 21ean (larunbata), 10:30ean.

35

Izen-ematea, aurrez
Urriaren 19tik aitzina.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/eu

Izen-ematea, aurrez
Azaroaren 2tik aitzina.
https://ayuntamientopamplona.sacatuentrada.es/eu



JOSTAILUAK TRUKATZEKO AZOKA TXIKIA 

Merkatu hauen xedea da jostailuen trukea sustatzea, eta horrela, 
berrerabilpena bultzatzea, kontsumo-alternatiba bat eskaintzea eta 
jostailuen bizitza luzatzea.

Haurrek dagoeneko erabiltzen ez dituzten jostailuak ekartzen dituzte, 
betiere egoera onean badaude –edozer jolas, liburu, ipuin, puzzle eta 
abar izan daiteke–; eta horiek trukatzen ahalko dituzte beste neska-
mutil batzuek eramandako objektuengatik. Haurrek beraiek –senideek 
lagunduta– erabakiko dute nola egin trukea; hala ere, Ingurumen 
Hezkuntzako taldea arduratuko da txikienak zeregin horretan 
gidatzeaz. 

*OHARRA: Iruñean jarduerak irailaren 12tik 24ra bitarte eginen dira.

Aurtengo Europako Mugikortasun Astea 
(EMA) irailaren 16tik 22ra bitarte izanen 
da.  Kanpainak xede du sentsibilizatzea 
hala autoa irrazionalki erabiltzeak 
osasunarentzat zein ingurumenarentzat 
dituen ondorio negatiboen inguruan 
nola garraiobide jasangarriagoak 
erabiltzearen onuren inguruan.

Mugikortasun Zerbitzuak antolatutako 
jarduera guztien gaineko informazioa 
webgune honetan eskuragarri dago:

ht t ps : / /www.pamplona .e s /eu /
mugikortasunasteaes/eu/ Haurrei bereziki eskainitako gunea da; txikiak senideekin 

etorriko dira. 

3736

Abenduak 29 eta 30. 11:30 – 13:00. 

(Eguberrietako eskola-oporraldian)

AZOKA TXIKIAKMUGIKORTASUNAREN ASTEA
Osasun-egoeraren ondorioz, 

azoka txiki guztiak bertan 

behera geratzen dira, 

Eguberrietako jostailuena 

izan ezik.

OSASUN-
EGOERAK 

BALDINTZATUTA



Museoak bozgorailu gisa jokatu nahi du 
eta elkarteek, ikastetxeek eta kolektiboek 
egiten dituzten ingurumen- eta gizarte-
proiektuak zabaldu. Horretarako, 
bertako instalazioak eta hedapen-bideak 
erabiltzeko aukera ematen du unean 
uneko ekimen, lan, erakusketa, hitzaldi eta 
abarretarako. Hitzaldi-aretoa, ikasgelak, 
bilera-gelak eta erakusketa-gunea ditugu.

museoeducacionambiental@pamplona.es

MUSEOA ZEUREGANATU
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