INGURUMEN HEZIKETARAKO MUSEOA

JASANGARRITASUNAREN ESKOLAINNEGUA 2021

T. 948 14 98 04 / 948 42 09 84

www.educacionambiental.pamplona.es/eu
museoambiental@pamplona.es
ingurumenhezkuntza.museoa

t

IHMuseoaIruna

@ingurumenhezkuntzairuna
Goizez, asteartetik ostiralera. 10:00 – 13:00
Arratsaldez, asteartetik ostegunera. 18:00 – 20:00
Errotazarko k., z.g. – 31014 Iruña

02

KLIMA-ALDAKETA ETA ENERGIA-TRANTSIZIOA
Klima-aldaketa,
horra
hor
desagertu ez den desafioa, gero
eta ageriago dagoena erronka
latzetako garai honetan. Aurrez
aurre
begiratu
diezaiogun
klima-aldaketari,
larrialdiak
ekarri digun aukera baliatu
dezagun. Bestela jokatzeko
aukera
baita,
ezezaguna
balioestekoa, nork bere arduratxokotik. Erronka hau geratzeko
etorri baita. Egin dezagun
aldaketa, hark gure ordez egin
ez dezan.

Jarduera guztiak osasun
neurrietara egokituz egingo
dira.
Gure baliabideak (webgunea, sare
sozialak, buletin elektronikoa)
erabiltzea gomendatzen dizuegu,
gerta daitezkeen aldaketen berri
izateko.
Jarduera guztiak doan dira
parte-hartzaileentzat, baina diru
publikoaren gastua eragiten dute.
Mesedez, egiaztatu libre zaudetela
izena eman baino lehen. Bajen
ondorioz, baliteke itxarotezerrendan dauden pertsonek ezin
izatea leku hutsak aprobetxatu.

Aurkibide orria
Hitzaldi-solasaldiak

07-11

Lantegiak, ikastaroak eta txangoak 12-23
Erakusketak

25-26

Azoka txikiak

27

Museoa zeureganatu

28
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Klima-ekintzarako Konpondu zure
bizikleta
lantaldea
Bizitxokoa
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Hijas del Hielo:
*Sukaldaritza
el sarrio en el
jasangarriko
Pirineo
lantegia: “Zer jan,
hura izan”
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Neguko
sendabelarrak
ARRATSALDEZ
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Dirurik gabeko
truke-azoka
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Dirurik gabeko
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Ciudades
resilientes ante el
cambio climático
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Erakusketa: Klima-aldaketak ez du graziarik II. Urtarrilak 12 – Otsailak 26

M Dirurik gabeko truke-azoka txikia
*Jarduera hau EZ da Museoan egiten. Barruan kontsultatu.
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sendabelarrak
GOIZEZ
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Dirurik gabeko
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*Fruta-arbolen Bizikletak prest
inausketa
jartzeko lantegia
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Erakusketa: Klima-aldaketak ez du graziarik II. Urtarrilak 12 – Otsailak 26

M Dirurik gabeko truke-azoka txikia
*Jarduera hau EZ da Museoan egiten. Barruan kontsultatu.
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*Bizikleta-ibilbidea: jakin ezazu
nola egiten ari
zaion aurre Iruña
klima-aldaketari
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Posta-trukeko EKOsistemak. Martxoak 2 – 31

M Dirurik gabeko truke-azoka txikia
*Jarduera hau EZ da Museoan egiten. Barruan kontsultatu.
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*Lantegi
praktikoa: Nola
jarri martxan
baratze bat?
2. SAIOA
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Familia-lantegia: *Irteera: lanLa primavera ¡A dare-behaketa,
la vuelta de la klima-aldaketa
aztertzeko
esquina!
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*Zentzumen-pasealdia: “Egizu bat
naturarekin”

HITZALDI-SOLASALDIAK
IZOTZAREN ALABAK

Iñaki Larrea

Urtarrilak 20, asteazkena. 19:00.
FORMATUA Osasun-egoeraren arabera, aurrez aurrekoa (Ingurumen
Hezkuntzako Museoa) edo online izanen da (esteka bidaliko da).
“Mundu honetan aparteko izakiak daude; haiei behatze hutsarekin, zur eta
lur uzten gaituzte eta amets eginarazten diete zementuan zedarritutako gure
adimenei. Sarrioa dugu horietako bat, eta neguko egunik gogorrenetan iristen
da gorenera”. Hitzaldi honek sarrioaren bizitzaren kontakizuna helarazi nahi
du, eta entzuleen irudipena eta sentikortasuna piztu, Pirinioetan bizi diren
neguko egun gogorrenetatik abiatuta.
Iñaki Larrea naturaren eta mendiaren argazkilaria da, autodidakta, eta, batik
bat, naturzale amorratua.
Izen-ematea, aurrez
Urtarrilaren 7tik aurrera
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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HIRI ERRESILIENTEA KLIMA ALDAKETAREN AURREAN.
Arintze-adibideak Europan eta Iruñeko
klima-agertokiak

Javier Zardoya eta Marta Torres
Iruñeko Udaleko Energia Agentzia eta Tokiko
Agenda 21eko zerbitzua

Urtarrilak 28, osteguna. 19:00.
FORMATUA Osasun-egoeraren arabera, aurrez aurrekoa (Ingurumen
Hezkuntzako Museoa) edo online izanen da (esteka bidaliko da).
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 egun Iruñeko Udalaren Energia Agentzian ari da lanean.
Marta Torres González egun Iruñeko Udalaren Tokiko Agenda 21eko zerbitzuko
teknikaria da.
Izen-ematea, aurrez
Urtarrilaren 11tik aurrera
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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Ezezagunerako bidaia: Mundua, klima eta
ekologia krisian *Euskaraz

Iñaki Petxarroman

Otsailak 2, asteartea. 19:00.
FORMATUA Osasun-egoeraren arabera, aurrez aurrekoa (Ingurumen
Hezkuntzako Museoa) edo online izanen da (esteka bidaliko da).
Egun ez dago klima aldatzen ari dela ukatzen duenik, ezta aldaketa
hori gizakion jarduerak eragindakoa dela ukatzen duenik ere. Besteak
beste, ondorioak jada pairatzen ari garelako, fenomeno metereologikoak
bezala.
Biodibertsitatea, bestalde, inoiz baino azkarrago ari da
galtzen, eta zoonosiak, COVID-19a adibidez, ugaritzen ari dira. Lurra
ezezagunera abaildu da, eta harekin batera bertan bizi garen guztiok.
Bidaia atzeraezina da, baina oraindik gaude garaiz, astinaldiak ahal den
hobekien egokitzeko.
Iñaki Petxarroman kazetaria da, eta ingurumen-gaietan espezialista.
Bere liburuan, gako batzuk ematen ditu, klima- eta ekologia-krisi honetan
bidaia ahalik eta egokien egin dezagun.
Izen-ematea, aurrez
Urtarrilaren 18tik aurrera
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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IRUÑEKO ENERGIA TRANTSIZIO ETA KLIMA
ALDAKETARAKO ESTRATEGIAREN AURKEZPENA

Javier Zardoya eta Marta Torres
Iruñeko Udaleko Energia Agentzia eta
Tokiko Agenda 21eko zerbitzua

Martxoak 3, asteazkena. 19:00
FORMATUA Osasun-egoeraren arabera, aurrez aurrekoa (Civivox
Condestable) edo online izanen da (esteka bidaliko da).
Partaidetzako prozesuaren ostean, non herritarrek eta hiriko era askotako
eragileek beren ekarpenak egin dituzten, hitzaldian 2030erako Energia Trantsizio
eta Klima Aldaketarako estrategia aurkeztuko da. Berotegi-efektuko gasen
isurketak murrizteko eta epe luzean klima-aldaketei egokitzeko jarraibideorriaren berri emanen da. Berotegi-efektuko gasen isurketak arintzeko eta klimaaldaketaren ondorioei egokitzeko estrategia bat, hain zuzen.
Javier Zardoya Illana egun Iruñeko Udalaren Energia Agentzian ari da lanean.
Marta Torres González egun Iruñeko Udalaren Tokiko Agenda 21eko zerbitzuko
teknikaria da.
Izen-ematea, aurrez
Otsailaren 15etik aurrera
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
10

Eta orain zer? Nola baztertu klima-errua
eta ekintzara pasa

Andreu Escrivà

Martxoak 18, osteguna. 19:00
FORMATUA Osasun-egoeraren arabera, aurrez aurrekoa (Civivox
Condestable) edo online izanen da (esteka bidaliko da).
Klima-aldaketarenak batzuetan larritu egiten gaitu. Informazio asko dugu
eta, kasurik hoberenean, zerbait egiten hasi nahi dugu eta ez dakigu
nondik jo. “Eta orain zer? Nola baztertu klima-errua eta ekintzara pasa”
liburuak zenbait dilemari heltzen die: hazkundea eta klima-aldaketa,
norberaren ardura eta ekintza kolektiboa edo zer bide den egokiena
hondamendia saihesteko. Paralisi kaltegarri honetatik irten beharra
baitago, gero eta denbora gutxiago dugu-eta.
Andreu Escrivà ingurumen-aditua eta ekologia-ikertzailea da, eta
idazlea zein dibulgatzailea, eta beti saiatzen da geure mundu konplexu
hau ulertzeko zientziak duen garrantzia helarazten.
Izen-ematea, aurrez
Izen-ematea
Martxoaren 1etik aitzina
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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LANTEGIAK, IKASTAROAK ETA TXANGOAK
KLIMA-EKINTZARAKO LANTALDEA

Irteera
eta lantegi guztiak
doakoak dira. Parte-hartzeko
oa
gutxieneko adina 16 urtek
da eta aurrez izena eman
behar da.

Ingurumen Hezkuntzako Lantaldea. Iruñeko Udala

Urritik maiatzera, hilabete bakoitzeko asteazken
batean. 18.00 – 20.00. Urtarrilak 13, otsailak 10
eta martxoak 10
TOKIA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Trantsizio ekologikoa erronka saihetsezina da. Gero eta argiago dugu.
Alabaina, batzuetan ez dakigu nondik hasi.
Talde honen jarduna urrian hasi zen, eta ahalduntze-hazi bat izan
nahi du, jakin dezagun nola izan partaide klima-aldaketaren arazoari
irtenbidea emateko. Horretarako zenbait ekintza jakin eginen dira,
energia, kontsumo, elikadura, aisialdi eta abarrez, hilabetean behingo
saioetan. Hiru hilabete honetan interesa duten pertsonei taldea irekiko
dugu. Aldez aurretik prestaketa saio bat izanen dute.
Izen-ematea, aurrez
Abenduak 23
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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Konpondu zure bizikleta - Bizitxokoa

Juanjo Iriarte

Urtarrilak 14, otsailak 4 eta martxoak 4, ostegunak.
18:00 –20:00. JARDUERA EUSKARAZ ETA GAZTELANIAZ
TOKIA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
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
Egun hauetatik aurrera: urtarrilak 4 (urtarrilerako) / urtarrilak 25
(otsailerako) / otsailak 22 (martxorako)
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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Sukaldaritza jasangarriko lantegia:
ZER JAN, HURA IZAN

Koldo García Llorens

Urtarrilak 19, asteartea. 18:00 – 20:00.
TOKIA Geltoki (autobus-geltoki zaharra).
Erabaki batzuk hartu behar ditugu suak piztu eta platerak egiten hasi
baino lehen, eta horietako askok zuzenean eragiten dute gure ingurune
eta ekosisteman.
Koldo García Llorens Geltoki Tabernako sukaldariburuak gako batzuen
berri emanen digu mahai gainean menu jasangarria, arduratsua eta
karbono-aztarna gutxikoa paratze aldera, betiere bertako eta hurbileko
jakiez, jaki ekologiko eta sasoikoez osatua. Izan ere, ez da komeni
ahaztea, Geltoki Tabernak egunero gogora dakarren bezala, “Zer jan,
hura izan” garela.
Izen-ematea, aurrez
Urtarrilaren 4tik aurrera
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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“Gure inguruko neguko sendabelarrak”
lantegia

Josean Vidaurre

Lantegia, arratsaldez: Urtarrilak 21, osteguna. 16:30 – 18:30
Lantegia, goizez: Otsailak 16, asteartea. 10:30 – 12:30.
TOKIA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Bi lantegietan txango labur bat eginen da inguruetara, gertuko
ingurumarietan aurki ditzakegun landareak ezagutzeko. Gero, ikasgelara
itzulitakoan, horien ezaugarri sendagarriak eta erabilera terapeutikoak
hartuko dira hizpide, eta zalantza guztiei erantzunen zaie.
Josean Vidaurre nutrizionista eta fitoterapian aditua da.
Izen-ematea, aurrez
Urtarrilaren 4tik aurrera, urtarrileko lantegirako
Otsailaren 1etik aurrera, otsaileko lantegirako
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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Ingurumena marraztuz familia artean

Belatz

Gaztelaniaz: Otsailak 9, asteartea. 17:30 – 19:00.
Euskaraz: Otsailak 11, osteguna. 17:30 – 19:00
TOKIA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Bazter ederrak, basoak, mendiak. Natura hutsa, animaliatxo dibertigarri
guztiak barne, izurdearekin hasi eta armadiloarekin buka. Ingurumena
salbatu eta zaintzeko zeregin garrantzitsuaren protagonistak izanen gara;
itxura polita du, ez da hala? Marrazteko gogoz?
Familiarteko marrazketa-lantegi honen bidez zenbait trikimailu erraz
ikasiko ditugu,animalia eta pertsonaia mota oro sortzeko. Irudien bidez
istorioak kontatzeko arte zoragarrira hurbilduko gara, eta, bidenabar,
saiatuko gara ulertzen zer garrantzia duen inguratzen gaituena maitatu
eta zaintzeak.
Belatz, Mikel Santos, Iruñeko komikilari eta ilustratzaile profesional bat da.
Izen-ematea, aurrez
Urtarrilaren 25etik aurrera
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
ADINA: 4 – 10 urte (helduek lagunduta)
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Fruta-arbola hazidunak –sagarrondoa eta
udareondoa– inausteko lantegia

Joseba Etxarte

Otsailak 17, asteazkena. 16:00 – 18:00
TOKIA Olaztxipi lursaila
Topalekua: Uharte BHI. Olaz Txipi errep. 16.
Negua da gure fruta-arbolak inausteko garaia. Lantegi honetan frutaarbola hazidunak mantzentzeko inausketaren funtsezko oinarriak
landuko dira, eta praktikan jarriko.
Joseba Etxarte inaustaria da, eta lantegia emateko arduraduna.
Izen-ematea, aurrez
Otsailaren 1etik aurrera
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
Nori zuzendua: jendeari, oro har.
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LANTEGIA: BIZIKLETA PREST JARTZEKO OINARRIZKO
KONPONKETA-LANAK

Juanjo Iriarte

Otsailak 18, osteguna. 18:00 – 20:00
TOKIA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Lantegian ikasiko dugu nola jarri prest bizikleta. Horretarako, oinarrizko
konponketak egiten ikasiko dugu: zulatzeak konpontzen, frenoak
erregulatu eta aldatzen, katea edo pedalak aldatzen, eta abarretan.
Juanjo Iriarte bizikleta-mekanikaria da, konponketa-lan guztietan
aditua.
Izen-ematea, aurrez
Otsailaren 1etik aurrera
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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EGIZU ZURE OIHALEZKO MASKARA

Alazne Juaniz

Euskaraz: Martxoak 2, asteartea. 17:30 – 20:00.
Gaztelaniaz: Martxoak 9, asteartea. 17:30 – 20:00.
TOKIA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Lantegian geure maskara berrerabilgarriak egiten ikasiko dugu, kotoi
organikoko oihalez baliatuta.
Alazne Juaniz Ezpeleta joskintza eta patchword-eko irakaslea
da. Erabili bere lantegian arropa eta osagarriak sortzen ditu, kotoi
organikoa eta material jasangarriak erabilita.
Izen-ematea, aurrez
Otsailaren 15etik aurrera
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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LANTEGI PRAKTIKOA:
NOLA JARRI MARTXAN BARATZE BAT?

Tania Gómez Rodrigo

1. saioa: Martxoak 6, larunbata. 10:00 – 13:30.
2. saioa: Martxoak 13, larunbata. 10:00 – 13:30.
TOKIA Udalaren aisialdi-baratzeak, Etxabakoitzen
Topalekua: Etxabakoizko Liburutegi Publikoa
Bi saio praktikoren eta baratze bat landatzeko prestaketa-lanen bidez, zenbait
ezagutza teoriko eta oinarrizko teknika helaraziko dira baratze ekologikoak
abiatu eta mantentzeko, metodologia partizipatiboa erabiliz: lur-prestaketa,
lurra maneiatzea, landaketak eta baratze-lanak diseinatu eta planifikatzea,
eta abar.
Tania Gómez Rodrigo Nekazaritzako ingeniari teknikoa da, eta Arrea elkarte
agroekologikoko kidea.
Izen-ematea, aurrez
Otsailaren 15etik aurrera
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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FAMILIA LANTEGIA: UDABERRIA SEGITUAN DATOR!

Oihana López Cestao

Euskaraz: Martxoak 11, osteguna. 17:30 – 19:00
Gaztelaniaz: Martxoak 16, asteartea. 17:30 – 19:00.
TOKIA Ingurumen Hezkuntzako Museoa (irteera eta helmuga)
Irteera honetan naturari lotuko gatzaizkio, udaberriaren etorreraren magia
sentituko dugu, eta antzemanen bizia neguaren ostean nola birsortzen den
gogotsu ibaietan, zuhaitzetan, txori eta gainerako izaki bizidunengan.
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.
Izen-ematea, aurrez
Martxoaren 1etik aitzina
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
ADINA: 4 – 10 urte (helduek lagunduta)
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PHENOCLIM IRTEERA: LANDARE-BEHAKETA,
KLIMA-ALDAKETA AZTERTZEKO

Pirinioak Bizirik Hezkuntza Sarea

Martxoak 17, asteazkena. 17:30 – 20:00.
TOKIA Arantzadiko meandroa
Topalekua: Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Phenoclim programa zientifikoa eta pedagogikoak gonbit egiten dio jendeari
klima-aldaketak mendietako landareetan sortzen duen inpaktuaren gaineko
balorazioan lagun dezan. Pirinioak Bizirik Hezkuntza Sareak zuzendutako
bisita honen bidez, “jarraipen-eragileak” bihurtzera gonbidatu nahi
zaituztegu eta datu-bilketan parte hartzera, klima-aldaketak gure landareei
nola eragiten dien jakite aldera.
Phenoclim proiektura hurbilduta jakinen dugu zer den Fenologia eta Herritar
Zientzia, jarraipen-lanak egiteko hautatu ditugun espezieak ezagutuko
ditugu, bai eta jakin ere zergatik aukeratu ditugun horiek eta ez beste batzuk,
behaketa-aldiak eta abar. Bisitaren bukaeran, esanen dugu zer egin behar
den proiektuan parte hartzeko eta nola eman izena segimendu-plataforman.
Izen-ematea, aurrez
Martxoaren 1etik aitzina
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
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BIZIKLETA-IBILBIDEA: JAKIN EZAZU NOLA EGITEN
ARI ZAION AURRE IRUÑA KLIMA-ALDAKETARI

Javier Zardoya eta Marta Torres
Iruñeko Udaleko Energia Agentzia eta
Tokiko Agenda 21eko zerbitzua

Martxoak 25, osteguna. 18:00 – 19:30
TOKIA Topalekua: Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Hirian barnako ibilbidea, bizikletaz, bertatik bertara ezagutzeko zer neurri
ari den hartzen Iruñeko Udala klima-aldaketari egokitzeko eta isurketak
murrizteko.
Javier Zardoya Illana egun Iruñeko Udalaren Energia Agentzian ari da
lanean. Marta Torres González egun Iruñeko Udalaren Tokiko Agenda
21eko zerbitzuko teknikaria da.
Izen-ematea, aurrez
Martxoaren 8tik aitzina
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
Adin guztietako jendearentzat (adingabeak nagusi batek lagunduta).
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ZENTZUMEN-PASEALDIA: “EGIZU BAT NATURAREKIN”

Desirée Carmona

Martxoak 27, larunbata. 10:00 – 13:00.
TOKIA Iruñeko ibai-parkea, Miluze-ingurua
Topalekua: Miluzeko zubia
Natur inguruetan paseo bat emanez gure zentzumen guztiak jarriko ditugu
erne inguratzen gaituenaz eta gure egoeraz jabetzeko. Irteera bat, hain zuzen,
gozatzeko eta naturak eskaintzen dizkigun onurak ezagutzeko.
Desirée Carmona natur bizipenetan eta yoga-erretiroetan aditua, Espainian
zein Espainiatik kanpo.
Izen-ematea, aurrez
Martxoaren 8tik aitzina
010 telefonoan edo 948 42 01 00an (Iruñeaz kanpotik deituz gero).
Zer eraman: zerria, arropa eta zapatila erosoak, eta motxila bat urarekin.
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ERAKUSKETAK
KLIMA-ALDAKETAK EZ DU GRAZIARIK II

Ballena Blanca

Urtarrilak 12 – Otsailak 26
TOKIA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Zergatik heldu umoreari klima-larrialdian? Gizakiok inoiz bizi izan ez dugun
egoera bati egin behar diogu aurre, eta luzamendutan ibili gabe egin behar
dugu. Datuak eta ondorioak ezagutzen ditugu. Erreakzioa, baina, ez da oraindik
iritsi. Erakusketa honetan, satira-hizkuntza erabiliko dugu lo dauden adimenak
astintzeko.
Klima-aldaketak ez du graziarik II erakusketa Ballena Blanca aldizkariaren
proiektu baten bigarren edizioa da; proiektua Pariseko 2015eko Klima Gailurrean
abiatu zen. Mundu osoko bineta-egileek islatu zuten beren marrazketez nola
ikusten duten arazo. Gero, DKVren laguntzaz herrialde osoan jarri zuten ikusgai.
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Gutun-EKO sistemak
Iruña: hiria ekosistema gisara

Maider Garayo, Paula Torán eta Nahia Villanueva

Martxoak 2 –31
TOKIA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Herritarrei Gutun-EKO sistemak proiektu artistikoan parte hartzeko dei
eginez, gure hiriari ekosistema gisara erreferentzia egiten dioten objektuak
biltzen dira. Artelanak 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
ekosisteman kasu, eta horrela, harreman berriak eraikitzen ditu sormenprozesu ezberdinen artean. Hain zuzen, jasotako eta erakusketa honetan
ikusgai paratu diren olerki, testu, gauza eta tramankuluen bidez egin dute.
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AZOKA TXIKIAK
DIRURIK GABEKO TRUKE-AZOKA TXIKIA

Urtarrila: 26-29
Otsaila: 23-26
Martxoa: 23-26

OSASUN-EGOERAREN
ARABERA BALDINTZATUTA

TOKIA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Erostearen ordez alternatiba bat eskaintzen da, berrerabilpena sustatuz.
Horrela ingurumena zaintzen laguntzen da, lehengaiak eta energia
aurrezten direlako. Azokan denetarik aurki daiteke: arropa, zapatak,
beira-aleak, liburuak, jostailuak, etab. Parte-hartzaileek egoera onean
dauden baina erabiltzen ez dituzten gauzak ekartzen dituzte, besteendako
interesgarriak izanen direlakoan. Aste bakoitzean lau gauza trukatu
ditzakete gehienez ere, betiere antzeko balioa duten objektuengatik. Trukea
Ingurumen Hezkuntzako Lantaldeak gainbegiratuko du, era orekatuan eta
ordenatuan egiten dela bermatzeko.
Azokak pertsona-edukiera mugatua izanen du eta ekarritako
objektuak berrogeialdian egonen dira hurrengo hilabetera arte.
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MUSEOA ZEUREGANATU
Museoak bozgorailu gisa jokatu nahi du
eta elkarteek, ikastetxeek eta kolektiboek
egiten dituzten ingurumen- eta gizarteproiektuak
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
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