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Goizetan, asteartetik ostiralera, 10:00-13:00.
Arratsaldeetan, asteartetik ostegunera, 18:00-20:00.
ADI eguberrietako ordutegia:
Abenduaren 28tik urtarrilaren 7ra, biak barne,
goizeko ordutegia baizik ez, 10:00etatik 13:00etara. Urtarrilak 5, itxita.

BIODIBERTSITATEA,
HEMEN ONDOAN
Udazken honetan, ugariak
izanen dira aztarna freskoak,
lumak, hegaldiak... Ugariak ere
zaintzen gaituzten landareak.
Bai eta kastoreak eta bisoiak
ere. Hurbilekoa ezagutzera
ateratzeko moduko udazkena
izanen da: Ziudadela, Media
Luna, hiri-baratzeak...

Jarduera guztiak
osasun-arauekin bat
eginen dira.

Halaber, urrutikoan begirada
pausatzeko moduko udazkena,
zinema-pantaila
baten
bidez, hots, urpekariendako
maisu-lanak egiten dituen
olagarroarengan, lurretik
fruituak atera eta oraina eta
etorkizuna elikatzen dituzten
nekazarien bizitzan...

Jarduera guztiak doan dira
parte-hartzaileentzat, baina diru
publikoaren gastua eragiten dute.

Gure hedabideak (webgunea, sare
sozialak, buletin elektronikoa)
erabiltzea gomendatzen dizuegu,
gerta daitezkeen aldaketen berri
izateko.

Mesedez, egiaztatu libre
zaudetela izena eman baino
lehen.
Izan ere, bajen ondorioz,
litekeena da itxarote-zerrendan
daudenek ezin bete izatea
hutsik geratutako lekuak.

Bada, udazkenera gonbidatu
nahi zaituztegu.
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HITZALDI-SOLASALDIAK

Ezinbestean,
aurrez izena eman
behar da jarduera
guztietarako

BERO-IRLA: HIRIGINTZAK
TENPERATURAN ERAGITEN DUEN ONDORIOA

Miguel Ángel Saz

Azaroak 24, asteazkena, 19:00etan
LEKUA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Bero-irlak eremu bereziak dira eta haietan tenperatura beroagoa izaten da
urbanizatu gabeko periferian baino. Alde handiak izaten dira; Zaragozan,
adibidez, 2ºC ingurukoak. Anomalia horrek gainditu egiten du datozen
hamarkadetan klima-aldaketak eraginen duen igoera, eta hiri-plangintza
egokiaren bidez arindu daiteke.
Miguel A. Saz Sánchez irakaslea da Zaragozako Unibertsitateko
Geografia Departamentuan eta irakasle-idazkaria Aragoiko Ingurumen
Zientzietako Unibertsitate Institutuan. 2001az geroztik, hainbat lan egin
ditu Zaragozako hiri-klimari buruz.
Izen-ematea, aurrez
Azaroaren 8tik aurrera. 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala
mugikorrez deituz gero) telefonoetara deituz.
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NOR DA BISOI EUROPARRA?
ETA NOLA DAGO NAFARROAN?

Gabi Berasategi (Ornitolan SL)

Abenduak 15, asteazkena, 19:00etan
LEKUA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Bisoi europarra Europako haragijale mehatxatuenetarikoa da eta Argaren
bazterretan bizi da, baita ibaiak Iruñean egiten duen tartean ere.
Solasaldian ikasiko dugu nola bizi den, zer jaten duen, haren biologiari
buruzko zenbait alderdi eta zertan den haren kontserbazio-egoera
Nafarroan.
Gabi Berasategui biologoa da, eta eskarmentu handia du Nafarroako
biodibertsitatea ikertzen eta hedatzen.
Izen-ematea, aurrez
Azaroaren 29tik aurrera 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala
mugikorrez deituz gero) telefonoetara deituz.
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LANTEGIAK, IKASTAROAK ETA ATERALDIAK
BIZI-IBILBIDEA: JAKIN EZAZU NOLA
EGITEN ARI ZAION AURRE
Ateraldi eta lantegi
IRUÑA KLIMA-ALDAKETARI
guztiak doan dira.

dira,
16 urtetik gorakoendako
eta aurrez eman
behar da izena.

Marta Torres eta Javier Zardoya

Urriak 5, asteartea, 18:00etatik 19:30era
LEKUA Topagunea: Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Hirian barnako ibilbidea, bizikletaz, bertatik bertara ezagutzeko zer neurri
ari den hartzen Iruñeko Udala klima-aldaketari egokitzeko eta isurketak
murrizteko.
Marta Torres González egun Iruñeko Udalaren Tokiko Agenda 21eko
zerbitzuko teknikaria da.
Javier Zardoya Illana egun Iruñeko Udalaren Energia Agentzian ari da
lanean.
Izen-ematea, aurrez
Irailaren 20tik aurrera 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala
mugikorrez deituz gero) telefonoetara deituz.
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BIZITXOKOA - KONPONDU ZURE BIZIKLETA

Juanjo Iriarte, konponketetan aditua

Osteguna: Urriak 7, azaroak 4 eta abenduak 16;
18:00etatik 20:00etara.
LEKUA 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: Irailak 20 (urrirako),
urriak 18 (azarorako), azaroak 29 (abendurako).
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala mugikorrez deituz gero)
telefonoetara deituz.
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AGROEKOLOGIA-LANTEGIA: UDAZKENEKO LANAK

ARREA Agroekologia Elkartea

Urriak 15, ostirala, 17:00etatik 19:15era
LEKUA E txabakoizko udal-baratzeak
(auzoko parrokiaren parean).
Ibilbide bat eginen da baratzea udazkenean mantentzeko lanak ikusteko:
bilketa, udako laboreak kentzea, hondoa ongarritzea eta lurzorua babestea,
ongarri berdeak, neguko laboreak zaintzea, lurra prestatzea eta udaberriko
laboreak ereitea, ugalketa asexuala...
Arrea elkarte agroekologikoa da, hainbat diziplinatako profesionalek
osatua; badira ingurumen-zientzietakoak, nekazaritza-ingeniaritzakoak
eta hezkuntzakoak. Iruñean sortu zen 2013an, agroekologia Nafarroan
bultzatzeko.
Izen-ematea, aurrez
Urriaren 4tik aurrera. 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala
mugikorrez deituz gero) telefonoetara deituz.
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AGROEKOLOGIA-LANTEGIA:
HAZIAK AUKERATU, BILDU ETA ERAUZTEA

ARREA Agroekologia Elkartea

Urriak 19, asteartea, 17:00etatik 19:15era
LEKUA E txabakoizko udal-baratzeak
(auzoko parrokiaren parean).
Azalduko da zer irizpide hartu behar diren kontuan hazia aukeratu eta
biltzeko. Halaber, hainbat barazki-espezietako hainbat fruitutako haziak
erauzteko lanak eginen dira. Gogora ekarriko da, halaber, nola lehortu eta
kontserbatu behar diren haziak ongi mantenduko badira.
Arrea elkarte agroekologikoa da, hainbat diziplinatako profesionalek
osatua; badira ingurumen-zientzietakoak, nekazaritza-ingeniaritzakoak
eta hezkuntzakoak. Iruñean sortu zen 2013an, agroekologia Nafarroan
bultzatzeko.
Izen-ematea, aurrez
Urriaren 11tik aurrera. 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala
mugikorrez deituz gero) telefonoetara deituz.
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BISITA GIDATUA:
OINEZKOEN PASABIDE IRAGAZKORRA

María Isabel Gómez eta Mikel Merina

Urriak 27, asteazkena, 17:00etan
LEKUA Topagunea: Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Oinezkoendako Pasabide Iragazkorra jarduketa pilotua da eta hiri osora
zabaldu nahi da. Hainbat arrazoi dela medio da iragazkorra: oinezkoendako
pasabide arina errazten duelako, etenik eta arriskurik gabea, baina era
berean, pasabidearen inguruko eremuek asfaltozko aparkalekuak izateari
utzi diotelako eta orain lorategiak direlako. Horri esker, euri-ura iragazi
eta garbitzen da, eta aldi berean, hiri-paisaia eta bioaniztasuna hobetzen
dituzte. Hori lagungarria da klima-aldaketak gure hirian sortutako
inpaktuak moldatzeko estrategietarako.
María Isabel Gómez eta Mikel Merina hurrenez hurren dira
Mugikortasuneko arduradun eta teknikari Iruñeko Udalean.
Izen-ematea, aurrez
Urriaren 4tik aurrera. 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala
mugikorrez deituz gero) telefonoetara deituz.
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FAMILIENDAKO LANTEGIA: SARE NATURALA

Ana Rosa Sánchez eta Itsaso Baquedano
GAZTELANIAZ:
EUSKARAZ:

azaroak 3, asteazkena, 17:30etik 19:00etara

azaroak 10, asteazkena, 17:30etik 19:00etara

LEKUA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Sorkuntzarako gune bat da. Izan ere, naturan diren formei erreparatuz, eta
parte-hartzaile bakoitzaren sentiberatasunetik zein begiradatik abiaturik,
geure sare naturalak garatuko ditugu gorputzarekin, kolorearekin eta
aztarnarekin.
Ana Rosa Sánchez Arte Ederretan lizentziaduna da, arteterapeuta, artehezitzailea eta giza-ikuspegiko hezkuntza-proiektuen sortzailea. Itsaso
Baquedano kultur hezitzaile eta animatzaile soziokulturala da. Aditua da
gazte eta haurrendako arretan, bai eta aniztasunaren arretan ere.
Izen-ematea, aurrez
GAZTELANIAZ: urriaren 18tik aurrera. EUSKARAZ: urriaren 25etik aurrera
010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala mugikorrez deituz gero)
telefonoetara deituz.
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LANDAREEN AZTARNA. LANTEGIA:
ESTANPAZIO BOTANIKOA (HELDUENDAKO)

Itziar Unzurrunzaga

Abenduak 14, asteartea, 17:30etik 20:00etara
LEKUA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Landareen aztarna lantegian, landareak eta zuhaitzak ezagutuko ditugu,
paper gainean zuzeneko estanpazioa eginez, eta horrela, konposizioa,
kolorea eta forma landuz, artea eta botanika uztarturik.
Itziar Unzurrunzaga Diseinuan da diplomaduna Bartzelonako Centre
Universitari de Disseny i Art zentroan. Arte eta botanikari buruzko lantegiak
sortu eta ematen ditu aldizka hainbat Museo eta instituziotan.
Izen-ematea, aurrez
Azaroaren 29tik aurrera 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala
mugikorrez deituz gero) telefonoetara deituz.
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IRUÑA BERDEA DA UDAZKENA
HISTORIAS VERDEDERAS HISTORIAS CAIDAS DE UN GUINDO

Sergio de Andrés

Urriak 9, larunbata, 12:00etan
LEKUA Ziudadela (Topagunea: Armada etorbidea)
Ziudadelari itzuli bat eman behar zaio... Bertako txoko bakoitzean istorio
verderera bat baitago, nork kontatuko zain. Animatuko al zarete?
Familiendako ibilbide kontatua.
Izen-ematea, aurrez irailaren 20tik aurrera.
- Online: www.pamplonaescultura.es / www.pamplona.es
- Edozein Civivox-etan.
- Telefonoz: 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala mugikorrez
deituz gero).
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NATURA-ATERALDIA ZIUDADELAKO PARKERA

Gabi Berasategi (Ornitolan SL)

Urriak 16, larunbata, 10:00etatik 12:00etara
LEKUA Z
 iudadela eta Gaztelugibel. Topagunea:
Ziudadelako sarrera (Armada etorbidea)
Ibilbidea Gaztelugibel eta Iruñeko Ziudadelan barna, biodibertsitate
handia duten Iruñeko parke horietako flora- eta fauna-aberastasuna
ezagutze aldera.
Gabi Berasategi biologoa da, eta eskarmentu handia du Nafarroako
biodibertsitatea ikertzen eta hedatzen.
Izen-ematea, aurrez irailaren 20tik aurrera.
- Online: www.pamplonaescultura.es / www.pamplona.es
- Edozein Civivox-etan.
- T elefonoz: 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala mugikorrez
deituz gero).
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NATURA SENTITZEA: SORTU ETA SENTITU
ARTEAREN BIDEZ (HELDUENDAKO)

Ana Rosa Sánchez

Urriak 20, asteazkena, 17:00etatik 19:00etara
LEKUA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Lantegi esperimentala, sormen-gaitasunen bitartez ingurune naturalarekin
harremanetan jartzeko. Ibilbidea geure 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, artehezitzailea eta giza-ikuspegiko hezkuntza-proiektuen sortzailea.
Izen-ematea, aurrez irailaren 20tik aurrera.
- Online: www.pamplonaescultura.es / www.pamplona.es
- Edozein Civivox-etan.
- Telefonoz: 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala mugikorrez
deituz gero).
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HIRI-BARATZERAKO LANTEGI PRAKTIKOA

Óscar Ibáñez

Urriak 19, asteartea, 17:00etatik 19:00etara
LEKUA Piparrika hiri-baratza
Iruñeko auzoetako hiri-baratze komunitarioetan egiten diren jarduerak
ezagutzeko lantegia.
Óscar Ibáñez nekazaritza-teknikaria eta baratzezain profesionala da.
Hamarkadak daramatza nekazaritza ekologikoan espezializatua.
Izen-ematea, aurrez irailaren 20tik aurrera.
- Online: www.pamplonaescultura.es / www.pamplona.es
- Edozein Civivox-etan.
- Telefonoz: 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala mugikorrez
deituz gero).
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ATERALDIA KASTOREAK IRUÑEAN

Franciso Javier Fabo Induráin

Urriak 21, osteguna, 17:00etatik 19:00etara
LEKUA Magdalenako zubia
Zenbait mendez kanpoan egon ondoren, kastorea itzuli egin da, eta berea
dena erreklamatzera etorri da: Arga ibaia. Nola interpretatzen da ibai
gizatiartu bat kastore baten ikuspegitik?
Ateraldi honetan, kastorearen portaera ulertzen saiatuko gara, non eta
harentzat aldatua dagoen eta arrotza den ingurune batean, eta bizirautea
helburu bakartzat hartuta.
Javier Fabo ingurumeneko ekintzailea da, eta Martzillako ALNUS Natura
Elkarteko kidea.
Izen-ematea, aurrez irailaren 20tik aurrera.
- Online: www.pamplonaescultura.es / www.pamplona.es
- Edozein Civivox-etan.
- Telefonoz: 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala mugikorrez
deituz gero).
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HIRI-BARATZERAKO LANTEGI PRAKTIKOA

Óscar Ibáñez

Urriak 22, ostirala, 17:00etatik 19:00etara
LEKUA Donibane hiri-baratza
Iruñeko auzoetako hiri-baratze komunitarioetan egiten diren jarduerak
ezagutzeko lantegia.
Óscar Ibáñez nekazaritza-teknikaria eta baratzezain profesionala da.
Hamarkadak daramatza nekazaritza ekologikoan espezializatua.
Izen-ematea, aurrez irailaren 20tik aurrera.
- Online: www.pamplonaescultura.es / www.pamplona.es
- Edozein Civivox-etan.
- Telefonoz: 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala mugikorrez
deituz gero).
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ATERALDIA MEDIA LUNA PARKERA

Gabi Berasategi (Ornitolan SL)

Urriak 23, larunbata, 10:00etatik 12:00etara
LEKUA M
 edia Luna parkea
Topagunea: Media Lunako kafetegia
Hiria, bere kaleak, zuhaitzak eta parkeak batzuetan ezezaguna den
eguneroko biodibertsitate baten etxe dira. Interpretazio-ibilbide baten
bidez, hurbilpen bat eginen dugu Media Lunako fauna eta flora ezagutzeko,
baita bertako espezieak, tokiak eta ezaugarriak ere.
Gabi Berasategi biologoa da, eta eskarmentu handia du Nafarroako
biodibertsitatea ikertzen eta hedatzen.
Izen-ematea, aurrez irailaren 20tik aurrera.
- Online: www.pamplonaescultura.es / www.pamplona.es
- Edozein Civivox-etan.
- Telefonoz: 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala mugikorrez
deituz gero).
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GIMNASIA ATARI ZABALEAN HIRI-GIMNASIOETAN,
INGURUNEAREKIN UZTARTUTA

Amaya Saralegui

Urriak 30, larunbata, 10:30etik 12:30era
LEKUA Topagunea: Iturramako Civivoxa
Atari zabaleko aztura osasungarrien bidez zahartze aktiboa sustatuz hiriko
berdeguneetan!
Hurbildu eta sortu ariketa-errutina bat eta ikas ezazu gorputzaren zenbait
atal mugitzen. Aldi berean, gozatu hiri-gimnasioak eta -altzariak, talde
zuzendu eta zainduan.
Izen-ematea, aurrez irailaren 20tik aurrera.
- Online: www.pamplonaescultura.es / www.pamplona.es
- Edozein Civivox-etan.
- Telefonoz: 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala mugikorrez
deituz gero).
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LANTEGIA: GURE INGURUKO SENDABELARRAK

Joxean Vidaurre

Azaroak 2, asteartea, 10:30etik 12:30era
LEKUA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Lantegi honetan 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
Irailaren 20tik aurrera.
- Online: www.pamplonaescultura.es / www.pamplona.es
- Edozein Civivox-etan.
- Telefonoz: 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala mugikorrez
deituz gero).
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HISTORIAS VERDEDERAS –
HISTORIAS NIPONAS

Sergio de Andrés

Azaroak 6, larunbata 12:00etan
LEKUA Y
 amaguchi Parkea
(topagunea: Planetarioaren parean)
Mila sekretu eta bat gehiago gorderik daude Japonian, eta haietako batzuk
gure Yamaguchi parkeraino ekarri zituzten. Zatozte eta kontatuko dizkizuet.
Familiendako ibilbide kontatua
Izen-ematea, aurrez urriaren 20tik aurrera.
- Online: www.pamplonaescultura.es / www.pamplona.es
- Edozein Civivox-etan.
- Telefonoz: 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala mugikorrez
deituz gero).
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EZAGUTU IRUÑEKO HEGAZTIAK.
ORNITOLOGIA-IBILALDIA ARANTZADIN BARNA

GOROSTI Natur Zientzietako elkartea

Azaroak 13, larunbata, 10:00etan
LEKUA	
Arantzadi. Topagunea: zaldaina,
Ingurumen Hezkuntzako Museoaren aurrean
Ibilaldiaren bidez, inguruan ditugun hiri-hegaztien ezagutza eta azterketara
hurbildu nahi ditugu herritarrak. Era berean asmoa da ekintzaileen sare bat
sortzea herritarren zientzia-plataforma erakargarri bat elikatzeko, harekin
bat egin eta ikaste aldera. Hirian dagoena bildu eta hedatzeko lana eginen
duten pertsonak prestatzea da xedea. Horrela, gure biodibertsitateari
buruzko ezagutza zabaldu eta hura babesten laguntzen da.
Gonzalo Deán, Jose Ardaiz eta Juan Ignacio Deán eskarmentu handiko
biologoak eta ornitologoak dira. Gorosti Natur Zientzietako elkarteko
kideak dira.
Izen-ematea, aurrez urriaren 20tik aurrera.
- Online: www.pamplonaescultura.es / www.pamplona.es
- Edozein Civivox-etan.
- Telefonoz: 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala mugikorrez
deituz gero).
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DOKUMENTAL ZIKLOA

Zinema dokumentala itzuli da gure programaziora. Oraingo honetan,
#LabMeCrazy! zinemaldiko lan aukeratu batzuk ekarriko ditugu. Nafarroako
Unibertsitateko Zientzien Museoaren ekimena da, Iruñeko Udalak ere
babestua. Begirada freskagarri eta egungoa egiten zaio ezagutza
zientifikoari. Joan den edizioan, dokumental onenarendako Oskar sariaren
lan irabazlea eman zen, My octopus teacher.
Horrez gain, ARREA dinamizazio agroekologikorako elkartearen eskutik,
Lurretik plazara! emanen dugu, hots, lurreko produktuak era ekologikoan
ekoiztu eta saltzen saiatzen direnen eguneroko bizitza azalduko digun
dokumentala.
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MY OCTOPUS TEACHER
(Ene maisu olagarroa, J.B. azpidatzia)

TRAILERRA

Solasaldia Bienvenido León eta biologo aditu batekin

Azaroak 9, asteartea, 19:00etan
LEKUA Kondestable Civivoxa (ekitaldi-aretoa)
Dokumental Onenarendako Oscar saria 2021
Afrikako hegoaldeko puntako ozeano izoztuan urteak igerian eman
ondoren, Craig Fosterrek ustekabeko maisu bat aurkituko du: ezohiko
ikusmina agertzen duen olagarro gazte bat. Film gogoangarria da, eta
gurekin batera planetan bizi diren sorkarien gainean izan dezakegun
ulerkuntza birdefinitzen du.
Izen-ematea, aurrez
Urriaren 25etik aurrera. 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala
mugikorrez deituz gero) telefonoetara deituz.
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HUMAN NATURE
(Giza natura, J.B. azpidatzia)

TRAILERRA

Solasaldia Bienvenido León eta biologo aditu batekin

Azaroak 11, osteguna, 19:00etan
LEKUA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
CRISPR izeneko aurrerapen batek inoiz ez bezalako kontrola eman digu
biziaren oinarrizko osagaiei buruz. Izan ere, atea ireki du gaixotasunak
sendatzeko, biosfera birmoldatzeko eta geure seme-alabak diseinatzeko.
Nola aldatuko ote du ahalmen berri horrek naturarekin dugun harremana?
Zer ondorio ekarriko ote dio giza bilakaerari?
Izen-ematea, aurrez
Urriaren 25etik aurrera. 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala
mugikorrez deituz gero) telefonoetara deituz.
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LURRETIK PLAZARA!

TRAILERRA

ARREA Agroekologia Elkartea

Azaroak 16, asteartea, 19:00etan
LEKUA Kondestable Civivoxa (ekitaldi-aretoa)
Dokumentalak agertzen du Estellerrian nekazaritza eta abeltzaintza
ekologikoan ari diren bost ekoizleren bizimoldea, zer-nolako zailtasunak
dituzten ekoizpen ekologikoan bizirik irauteko, zer-nolako aukerak dituzten
beren produktuak merkaturatzeko, Plazara! eta gisako merkatuekin.
Agroekologia, zuzeneko salmenta, merkaturatze-bide laburrak, zero
kilometroa, jasangarritasuna, lurraldea zaintzea, elikadura-burujabetza eta
beste kontzeptu batzuk dituzte hizpide. Emanaldiaren ondotik, solasaldia
izanen da protagonistekin.
Izen-ematea, aurrez
Azaroaren 1etik aurrera. 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala
mugikorrez deituz gero) telefonoetara deituz.
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THE SERENGETI RULES
(Serenguetiko legeak, J.B. azpidatzia)

TRAILERRA

Solasaldia Bienvenido León eta biologo aditu batekin

Azaroak 18, osteguna, 19:00etan.
LEKUA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Gure garaiko istorio zientifikorik garrantzitsuenetakoa da, baina sekulan
kontatu ez dena. Istorio horrek, izan ere, inplikazio sakonak ditu gure
planetako biziaren etorkizunerako. 1960tik aurrera, zientifiko gazte batzuk
naturan barneratu ziren, haren funtzionamendua ezagutzeko jakin-min
asegaitzak bultzaturik. Orain, haien ibilbide bikainen bukaeran, ekologiaren
heroi anonimo horiek beren istorioak azaldu dituzte.
Izen-ematea, aurrez
Azaroaren 1etik aurrera 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala
mugikorrez deituz gero) telefonoetara deituz.
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ERAKUSKETAK
GUTUN-EKO- SISTEMAK. Iruña: Hiria ekosistema
gisa egonaldi artistikoan hautatutako proiektua

Maider Garayo, Paula Torán eta Nahia Villanueva

Urriak 5 – azaroak 12
LEKUA Ingurumen Hezkuntzarako Museoa
Herritarrei Gutun-EKO sistemak proiektu artistikoan parte hartzeko
deia egin eta gauza berdingabeak bildu dira, gure hiriari erreferentzia
egiten diotenak ekosistema gisara. Pieza horiek hartu-emanetan daude
Maider Garayok, Paula Toránek eta Nahia Villanueva Uharteko Arte
Garaikidearen Museoak eta Iruñeko Udaleko Ingurumen Hezkuntzako
Lantaldeak bultzatutako egonaldi artistikoan bi hilabetetan zehar ondu
duten testuinguruarekin.
Nola bizi gara, nola sentitzen dugu eta nolako harremanak ditugu gure
ingurunearekin? Proiektuaren helburua da jardun artistikoaren alderdi
ikertzailea testuinguru jakin batean arakatzea, Iruñeko ekosistema kasu,
eta horrela, harreman berriak eraikitzea sormen-prozesu ezberdinen
artean. Analogia bisual, testual eta objektualen bidez egin dute: horixe
dira, hain zuzen, jasotako eta erakusketa honetan ikusgai paratu diren
olerki, testu, gauza eta tramankuluak.
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SAGUZARRAK: GAUAREN ALIATUAK

Iñaki Martínez eta Juan Tomás Alcalde

Azaroak 16 – Abenduak 31
Inaugurazioa: azaroak 17, asteazkena, 18:30ean.
Bisita gidatua erakusketara
LEKUA Ingurumen Hezkuntzako Museoa
Erakusketak informazio egiazkoa eta zehatza ematen du animalia talde
harrigarri bezain ezezagun bati buruz; maiz, gainera, gaizki ikusia dago.
Mito faltsuak jartzen dira kolokan, haien bizitza-zikloa eta aterpeak
azaltzen dira, zertan datzan ekolokazioa, zer espezie bizi diren Nafarroan
eta haien kontserbazio-egoera. Horrekin batera, argazkiak, erretratuak,
aterpe-etxeak , eta saguzar baten eskultura zuhaitz-enbor baten gainean.
Izen-ematea, aurrez, inauguraziorako
Azaroaren 1etik aurrera. 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala
mugikorrez deituz gero) telefonoetara deituz.
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TRUKERAKO MERKATU TXIKIAK
BIZIKLETAK TRUKATZEKO MERKATUA

Urriaren 5etik 8ra eginen da

Asteartetik ostiralera, 10:00etatik 13:00etara,
eta asteartetik ostegunera, 18:00etatik 20:00etara.
Merkatuaren xedea da toki bat eskaintzea bertan trukatu daitezen egoera
onean egonik dagoeneko erabiltzen ez diren bizikletak. Horretarako,
bizikletaren aurretiazko balorazioa eginen da, eta hori horrela, balio
bereko bizikletengatik baino ezin izanen dira trukatu. Haurren bizikleten
kasuan, neurri bat handiagoa den bizikletengatik soilik trukatzen ahalko
dira. Edonola ere, bizikletaren egoerak baliokidea izan beharko du.
Bizikleta bat trukatzen ahalko da pertsona eta aste bakoitzeko.
Trukea Iru Ziklo mikrokooperatibak dinamizatuko du, hura izanen baita
trukea gainbegiratu eta onartzeko arduradun.
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JOSTAILUAK TRUKATZEKO MERKATUA

Gunea haurrei eskainia dago bereziki, eta familiek lagundurik
etorriko dira.

Abenduak 28 eta urtarrilak 4 (asteartea),
11:30etik 13:00etara
Merkatu hauen xedea da jostailuen trukea sustatzea, eta horrela,
berrerabilpena bultzatzea, kontsumo-alternatiba bat eskaintzea eta
jostailuen bizitza luzatzea.
Dagoeneko erabiltzen ez dituzten jostailuak ekarriko dituzte haurrek,
egoera onean badaude, hau da, edozein jolas, liburu, ipuin, puzzle, etab.
izan daiteke. Beste haurrek ekartzen dituzten objektuekin trukatzen ahalko
dituzte. Haurrek beraiek –senideek lagunduta– erabakiko dute nola egin
trukea; hala ere, Ingurumen Hezkuntzako taldea arduratuko da txikienak
zeregin horretan gidatzeaz.
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DIRURIK GABEKO TRUKE-AZOKA TXIKIA

Datak: urria (26-29), azaroa (23-26) eta abendua (21-24)
LEKUA 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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EGUBERRIETAKO HAUR JARDUERAK
ESTANPATUKO DUGU? SORTU, ETA MURRIZTU
ZURE KONTSUMOA

Patxi Huarte
GAZTELANIAZ:

abenduak 29, asteazkena, 10:30etik 12:30era
EUSKARAZ: abenduak 30, osteguna, 10:30etik 12:30era
LEKUA Ingurumen Hezkuntzako Museoa.
ADINA 6-12 urte

Parte-hartzaileek estanpazio-teknikak lantzeko aukera izanen dute, etxean eta
naturan dauden materialak erabiliz. Lantegiaren bidez, kamiseta zahar bat
pertsonalizatu eta hainbat konposizio sortuko ditugu, kartoiz eta paperezko
euskarri berrerabilien gainean sortu ere. Hori guztia, giro jostagarrian, arte
plastikoak gozatuta, sormena, parte-hartzea eta laguntasuna sustatuta, eta
murriztu, berrerabili eta birziklatu beharra bultzatuta.
Patxi Huarte goi-mailako teknikaria da Gizarteratze alorrean eta
lizentziaduna Arte Ederretan. 10 urte baino gehiago daramatza arte eta
eskulanei buruzko ikastaro eta lantegiak ematen.
Izen-ematea, aurrez
Abenduaren 13tik aurrera. 010 edo 948 42 01 00 (Iruñeaz kanpotik ala
mugikorrez deituz gero) telefonoetara deituz.
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MUSEOA ZEUREGANATU
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.

educacionambiental@pamplona.es
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