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Negua heldu da, etxeko berotasu-
nean biltzeko unea.

Jasangarritasun Eskolan geldiune 
hau baliatu nahi dugu, hondakinei 
buruz gogoeta egiteko eta zuek 
horrelako gutxiago sortzen jarrai 
dezazuen animatzeko. 

Horretarako ONTZIAK-RECIPIENTES 
erakusketa egonen da ikusgai, eta 
hark sortzen ziren hondakin gehie-
nak biodegradagarriak ziren ga-
raietara eramanen gaitu. Halaber, 
arropa konpontzen edo hondakinak 
murrizten ikasteko lantegi prakti-

koak antolatuko dira, hondakinen 
bilketa pneumatikora bisita bat eta 
ekonomia zirkularreko esperien-
tziak ezagutzeko egun bat.

Gainera, bigarren urtez jarraian, 
airearen kutsadurari buruzko 
Herri-tarren zientzia laborategia 
abiatuko da; bertan, parte-har-
tzaileek hiriko airearen kalitateari 
buruzko azterketa batean adieraz-
le gisa erabiliko den landare bat 
jasoko dute.

Gure asteroko buletinaren har-
pidetza egitea gomendatzen di-

zuegu, bai eta gure webgunea 
eta sare sozialak kontsultatzea 
ere, balizko aldaketen jakitun izan 
zaitezten.

Jarduera guztiak doan dira par-
te-hartzaileentzat, baina diru 
publikoaren gastua eragiten dute. 
Mesedez, egiaztatu libre zaudetela 
izena eman baino lehen.

Izan ere, jakinarazi gabeko ba-
jek itxarote-zerrendan daudenek 
hutsik geratzen diren lekuak be-
tetzeko aukerarik ez izatea supo-
satzen du.

HONDAKINIK ONENA, SORTZEN EZ DENA

Herritarrak abian 

Hitzaldi-solasaldiak 

Lantegiak eta ikastaroak  

Erakusketak 

Merkatu txikia 

Zeureganatu Museoa 

https://pamplona.us17.list-manage.com/subscribe?u=4b222570367f580516fd1af42&id=5a0fd76ed6
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Urtarrila 

Al As Az Og Or Lr Ig
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

ONTZIAK-RECIPIENTES 
erakusketaren 
inaugurazioa

Konpondu zure 
bizikleta - Bizitxokoa

16 17 18 19 20 21 22

Familiarteko lantegia: 
Zero zabor ekimenaren 

aldekoak gara EUS

Herritarren  
zientzia-laborategiaren 
aurkezpena: airearen 

kalitatea

23 24 25 26 27 28 29

Hitzaldia: Klima-
aldaketaren aurkako 

baso bat Iruñean

Klima-ekintzarako 
taldea

30 31

Lantegia: Neguko 
sendabelarrak

*Jarduera hau EZ da Museoan egiten. Barruan kontsultatu.

Erak  Erakusketa:  ONTZIAK-RECIPIENTES. Urtarrilak 10 – Martxoak 31

ErakErak ErakErak

ErakErak ErakErak

ErakErak ErakErak

Erak
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Otsaila 

Al As Az Og Or Lr Ig
1 2 3 4 5

Familiarteko lantegia: 
Somos muy de  

residuo cero GAZT.

Herritarren zientzia 
laborategia eta 

airearen kalitatea:  
Zer arnasten dugun 

jakiteko lehen urratsak

6 7 8 9 10 11 12

Ate irekien eguna: 
Energia-informazioko 

Bulegoa

Konpondu zure 
bizikleta - Bizitxokoa Arte- eta  

natura-lantegia*

13 14 15 16 17 18 19

OPEN LAB ekitaldia 
“Energia positiboko 

barrutia”
Lantegia: Ulertu 
energia-fakturak

Inausketa lantegia* Arte- eta  
natura-lantegia*

20 21 22 23 24 25 26

Klima-ekintzarako 
taldea

Arte- eta  
natura-lantegia*

27 28

Lantegia: ez nazazu 
botata utzi

*Jarduera hau EZ da Museoan egiten. Barruan kontsultatu.

Erak  Erakusketa:  ONTZIAK-RECIPIENTES. Urtarrilak 10 – Martxoak 31

ErakErak ErakErak

Erak

Erak

ErakErak

ErakErak ErakErak

ErakErak ErakErak
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Martxoa 

Al As Az Og Or Lr Ig
1 2 3 4 5

Bisita hondakinen 
bilketa pneumatikoko 

eta tratamenduko 
instalaziora (Iruñerriko 

Mankomunitatea)*

6 7 8 9 10 11 12

Lantegia: oinarrizko 
arropa-konponketak

EUS.

Konpondu zure 
bizikleta - Bizitxokoa

13 14 15 16 17 18 19

Lantegia: oinarrizko 
arropa-konponketak

GAZT.

Familiarteko lantegia:
Gosari eta askari 

osasungarriak EUS.

Familiarteko lantegia:
Gosari eta askari 

osasungarriak GAZT.

20 21 22 23 24 25 26

Hitzaldi-solasaldia: 
Ekonomia zirkularreko 

esperientziak

27 28 29 30 31

Dirurik gabeko  
truke-azoka txikia

Dirurik gabeko  
truke-azoka txikia

Dirurik gabeko  
truke-azoka txikia

Dirurik gabeko  
truke-azoka txikia

Klima-ekintzarako 
taldea

*Jarduera hau EZ da Museoan egiten. Barruan kontsultatu.

Erak  Erakusketa:  ONTZIAK-RECIPIENTES. Urtarrilak 10 – Martxoak 31

ErakErak ErakErak

Erak ErakErak

ErakErak ErakErak

ErakErak ErakErak

ErakErak ErakErak
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Elur Ulibarrena

Urtarrilak 10 – Martxoak 31 

Inaugurazioa: otsailak 10, asteartea, 18:30ean, bisita gidatua erakusketara 

TOKIA  Ingurumen Hezkuntzako Museoa

ONTZIAK / RECIPIENTES erakusketa Iruñeko Erresumako Museo Etnografikoko (Arteta) bilduma bateko pieza 
etnografikoen hautaketa batek osatzen du; inguru hauetako gizakiek haien probetxurako erabiltzen zituzten 
likidoak, solidoak eta gasak edukitzeko ontzi gisa erabiltzen zituzten pieza horiek.

Erakusketaren helburua da ontzien diseinuak eta etengabeko hobekuntzak ikuspegi antropologikotik duen 
garrantzian sakontzea, eta bidenabar gonbit egitea, egun erabiltzen ditugun ontzien inguruko gogoeta egin 
dezagun: materialak, iraupena, zer motatako hondakin bihurtzen dira, etab. Nolakoa litzateke  gaur egungo 
ontzien erakusketa bat? 

Urtarrilaren 10ean inauguratuko da erakusketa, eta Elur Ulibarrena Iruñeko Erresumaren Museo Etnografikoko 
kideak bisita gidatu bat eskainiko du.

Sarrera librea, leku guztiak bete arte. 

Museoko ordutegia:  Goizez, asteartetik ostiralera. 10:00 – 13:00 
Arratsaldez, asteartetik ostegunera. 18:00 – 20:00

ERAKUSKETA

ONTZIAK-RECIPIENTES
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LANTEGIA

KONPONDU ZURE BIZIKLETA-BIZITXOKOA

Juanjo Iriarte

Ostegunak: urtarrilak 12, otsailak 9 eta martxoak 9, 18:00 – 20:00

TOKIA  Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Bizikleten konponketari buruzko ezagutzak partekatzeko eta gure bizikleta prest jartzen dugun bitartean edo 
besteei laguntzen diegun bitartean ongi pasatzeko sortu da gune hau. 

Juanjo Iriarte konponketetan aditua da eta bertaratzen direnei laguntza eta aholkuak emanen dizkie.

Sarrera librea.
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FAMILIARTEKO LANTEGIA

ZERO ZABOR EKIMENAREN ALDEKOAK GARA

Mancoeduca 

EUSKARAZ: urtarrilak 18, asteazkena, 17:30 – 19:00

GAZTELERAZ: otsailak 1, asteazkena, 17:30 – 19:00

TOKIA  Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Zero Zabor ekimena ezagutzen duzu? Hondakin onena sortzen ez dena dela sinetsita, lantegi honetan aukera 
izanen dugu gure kontsumitzeko modua aztertzeko, jasangarritasunari buruzko kontzeptuak ezagutzeko, 
ekonomia zirkularra kasu, eta baita ere jakiteko erabilera bakarrekotzat hartzen dugun zaborretik zenbat 
berreskura daitekeen beste erabilera batzuetarako ezagutzeko.

Izen-ematea, aurrez:  urtarrilaren 4tik aurrera, 010 edo 948 42 100era deituta (mugikorretatik edo Iruñeaz 
kanpotik deituz gero).
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Iker Aranjuelo 

Urtarrilak 19, osteguna, 19:00etan

TOKIA  Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Ikerketa ugarik jaso dute trafikoak airearen kalitatean eragina duela. Ondorioz, pertsonen osasunean eta 
arnas aparatuko gaitzetan (asma, etab.) duen eragina egiaztatu ahal izan da

Hitzaldi-solasaldi honetan zirkulazioak arnasten dugun airearen kalitatean duen eraginari buruz eta 
horrek gure osasunean izan dezakeen eraginari buruz hitz eginen da. Bestalde, Iruñean berriz eginen den 
biomonitarozazioari eta airearen kalitateari buruzko lantegiaren edizioa aurkeztuko da. Otsailean, eta 
bigarren urtez jarraian, Iruñeko airearen kalitatearen azterketari aplikatutako biomonitorizazio lantegi bat 
eginen dugu. Lantegi honen bidez trafikoak gure hiriko airearen kalitatean duen eragina ezagutuko dugu.

Iker Aranjuelo ikerlaria da Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Nagusiko Agrobioteknologia Institutuan (IdAB-CSIC). 

Sarrera librea, leku guztiak bete arte.

HITZALDI-SOLASALDIA

ETA ZUK, NOLAKO AIREA ARNASTEN DUZU? HERRITARREN ZIENTZIA 
LABORATEGIA ETA AIREAREN KALITATEA
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HITZALDI-SOLASALDIA

KLIMA-ALDAKETAREN AURKAKO BASO BAT IRUÑEAN

Marta Torres  

Asteartea, urtarrilak 24, 19:00etan  

TOKIA  Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Basoek ibiltzeko tokia eskaintzen dute, paisaia bikaina dira eta basafaunari babesa eta elikagaia ematen 
diote. Gainera, orain xurgatzen duten karbono kopurua neurtzen ahal da, klima-aldaketak sortzen dituen 
isurpenak orekatzeko neurri gisa. 

2021ean Iruñeko Udala xurgapen-baso bat landatzen hasi zen, eta ekimen horrengatik Trantsizio 
Ekologikoaren eta Erronka Demografikoaren Ministerioak emandako ‘Konpensatzen dut’ zigilua jaso du. 
Klima-aldaketaren aurkako borrokan karbono dioxidoa xurgatzeko proiektuak aitortzen ditu zigilu horrek. 
Hitzaldi honetan, orain arte egindako urratsei eta etorkizunerako aurreikuspenei buruz hitz eginen da.

Marta Torres Iruñeko udalaren Agenda 21eko teknikaria.

Sarrera librea, leku guztiak bete arte. 



12

Ingurumen Hezkuntzako Lantaldea. Iruñeko Udala

Urritik apirilera, 18:00 – 20:00. 

Urtarrilak 25, otsailak 22, martxoak 29, apirilak 26 eta maiatzak 24

TOKIA  Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Telebistan klima-aldaketari buruzko albisteak ikusi eta itzali egiten duzu abailduta sentitzen zarelako? 
Klima-aldaketak kezkatzen zaitu eta ez dakizu nondik hasi zerbait egiten? Baietz erantzun baduzu, hau da 
zure taldea.

Gure egunerokotasunetik abiatuta (kontsumoa, energia edo elikadura) irtenbidearen parte izaten hasteko 
toki bat, hilean behin. Eta, batez ere, taldean ekiteko, gogobetetasuna eta esperantza ereinez. 

Ekimen hau urrian abiatu zen eta taldea osatuta dago.

HERRITARRAK ABIAN

KLIMA-EKINTZARAKO LANTALDEA

Proiektu honek Europar Batasuneko Horizon 2020 Ikerketa eta Berrikuntza 
Programaren finantzazioa jaso du, ID 101037080 dirulaguntza-hitzarmenaren 
bidez.
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Josean Vidaurre

Urtarrilak 31, asteartea, 10:30etik 12:30era

TOPALEKUA  Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Lantegi honetan irteera 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 17tik aurrera, 010 edo 948 420 100era deituta (mugikorretatik edo 
Iruñeaz kanpotik deituz gero).

LANTEGIA

NEGUKO SENDABELARRAK
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Iker Aranjuelo 

Osteguna, otsailak 2, 19:00etan

TOKIA  Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Airearen kutsaduraren parametroak kontrolatzeko ekipo profesionalak erabili ohi dira, datuak zehaztasun 
handiarekin jasotzen dituztenak, eta datuok profesionalek aztertzen dituzte. Gure herritarren zientzia-
laborategian hori elkarlanean egitea proposatzen dugu, geure etxeetatik. 

Zientzialari bihurtuko gara, eta airearen ezaugarriak ezagutzeko teknika berriak erabiliko ditugu. Saioan 
landareak dituzten lorontziak banatuko dira, eta parte-hartzaile bakoitzak balkoi/leiho batean paratu beharko 
ditu, eta 3 hilabetez zaindu. Ikerketan parte hartzeko eta landareak zaintzeko argibideak emanen dira.

Denbora amaituta, landareak jasoko dira eta landareetan metal astunik eta beste mineralik ote dagoen 
aztertuko da. 

Iker Aranjuelo ikerlaria da Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Nagusiko Agrobioteknologia Institutuan (IdAB-CSIC).

Izen-ematea, aurrez:  urtarrilaren 18tik aurrera, 010 edo 948 42 100era deituta (mugikorretatik edo 
Iruñeaz kanpotik deituz gero).

HERRITARRAK ABIAN

HERRITARREN ZIENTZIA-LABORATEGIA ETA AIREAREN KALITATEA:  
ZER ARNASTEN DUGUN JAKITEKO LEHEN URRATSAK
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Daniel San Emeterio 

Asteazkena, otsailak 8, 18:30ean

TOKIA  Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Jardunaldi horretan Energia-informazio bulegoa ezagutaraziko da. OpenLab proiektuaren barruan zabaldu 
da bulegoa eta haren helburua da energia arloko sentsibilizazioa, dibulgazioa, sustapena eta prestakuntza 
eskaintzea eta Arrotxapeko Energia-komunitatea sortzeko dinamizazioa, aholkularitza eta laguntza 
ematea.

Daniel San Emeterio Iruñeko Udaleko Energia Agentziako teknikaria da.

Sarrera librea, leku guztiak bete arte.

LANTEGIA

ATE IREKIEN EGUNA: ENERGIA-INFORMAZIOKO BULEGOA

Proiektu honek Europar Batasuneko Horizon 2020 Ikerketa eta Berrikuntza 
Programaren finantzazioa jaso du, ID 101037080 dirulaguntza-hitzarmenaren 
bidez.
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LABEA (arte-, zientzia- eta natura-laborategia) eta Antartika Kultur Container

Ostiraletan: otsailak 10, 17 eta 24, 18:00 – 20:00

TOKIA Antartika Kultur Container, kale Nagusia 53

Irudi panoramikoen bidez esparru horretako erreferentziazko lanak, proiektuak, espazioak eta arlo horretan 
lan egiten duten artistak ezagutuko ditugu. Naturan, naturarekin eta naturaren alde lan egiten duen artearen 
historiaren hastapenetara. Bilakaera historikoa eta gaur egungo joerak.

Saioetan Isabel Ferreirak eta LABEArekin elkarlanean aritzen diren pertsonek parte hartuko dute.

Lantegiak haien artean independenteak dira.

Izen-ematea, aurrez:  urtarrilaren 25etik aurrera, 010 edo 948 42 100era deituta (mugikorretatik edo 
Iruñeaz kanpotik deituz gero).

LANTEGIA

ARTE ETA NATURAKO LANTEGIA

Ash Project. Argazkia: Manuel Vason
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Otsailak 14, asteartea

TOKIA  Arrotxapea

Ba al dakizu zer den energia positiboko auzo bat?

Jardunaldi honetan lantegien eta jardueren bidez azalduko dizugu zer den hori,  eta auzoan horrekin lotuta 
egiten ari diren ekintzak azalduko dizkizugu eta nola parte hartu dezakezun modu aktiboan.

LANTEGIA

EKITALDIA “OPEN LAB: ENERGIA POSITIBOKO BARRUTIA”

Proiektu honek Europar Batasuneko Horizon 2020 Ikerketa eta Berrikuntza Pro-
gramaren finantzazioa jaso du, ID 101037080 dirulaguntza-hitzarmenaren bidez.
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Iruñeko Udalaren Energia Agentzia

Asteazkena, otsailak 15, 18:00etan

TOKIA  Ingurumen Hezkuntzako Museoa

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

Izen-ematea, aurrez:  otsailaren 1etik aurrera, 010 edo 948 42 100era deituta (mugikorretatik edo Iruñeaz 
kanpotik deituz gero).

LANTEGIA

ULERTU ENERGIA-FAKTURAK
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Joseba Etxarte

Otsailak 16, osteguna, 16:00etatik 18:00etara  

TOPALEKUA  Uharte BHI. Olatz Txipi errep. 16.

Negua gure fruta-arbolak inausteko garaia da. Lantegi honetan fruta-arbola hazidunak mantentzeko 
inausketaren funtsezko oinarriak ikusi eta praktikan jarriko dira. 

Nori zuzendua: jendeari, oro har. 

Joseba Etxarte inaustaria da, eta berak emanen du lantegia. 

Izen-ematea, aurrez:  otsailaren 1etik aurrera, 010 edo 948 42 100era deituta (mugikorretatik edo Iruñeaz 
kanpotik deituz gero).

LANTEGIA

FRUTA-ARBOLA HAZIDUNAK INAUSTEKO LANTEGIA
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Mancoeduca

Otsailak 28, asteartea, 18:00etatik 19:00etara

TOKIA  Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Gogoratzen duzu zer egiten zen zaborrarekin haurra zinenean? Hondakinen bereizketa indartzera eta irudien 
eta jolasen bidez hondakinen kudeaketak izan dituen aldaketei buruz gogoeta egiteko lantegia da batez ere. 
Etxean txikiak ginenean sortzen genituen hondakin berak sortzen ditugu orain? Berdin tratatzen ditugu? 
Aurreko mendeko 50. eta 60. hamarkadetatik gaur arteko bidaia eginen dugu sortzen ditugun hondakinen 
bidez gure bizimodua eta gure kontsumoa nola aldatu diren ikusteko. Eta amaitzeko hondakinak hobeto 
bereizten lagunduko digun bingo dibertigarri bat

Izen-ematea, aurrez:  otsailaren 14tik aurrera, 010 edo 948 42 100era deituta (mugikorretatik edo Iruñeaz 
kanpotik deituz gero).

LANTEGIA

EZ NAZAZU BOTATA UTZI
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Mancoeduca

Martxoak 1, asteazkena, 18:00 – 19:30

TOKIA  Bilketa pneumatikoko zentrala

Hasteko tratamendurako instalazioa bisitatuko da, eta handik, oinez abiatuko gara Alfredo Landa parkeko 
bilketa pneumatikoko zerbitzuko galerietako sarrerara: bertan, hondakinak botatzen diren ontziak ikusi eta 
zerbitzuko galeriak bisitatuko dira. 

Izen-ematea, aurrez:  otsailaren 15etik aurrera, 010 edo 948 42 100era deituta (mugikorretatik edo Iruñeaz 
kanpotik deituz gero).

LANTEGIA

BISITA LEZKAIRUKO BILKETA PNEUMATIKOKO TRATAMENDUKO 
INSTALAZIO ETA ZERBITZU-GALERIETARA

https://goo.gl/maps/SKpxnjvMmamDZv3V9” https://goo.gl/maps/SKpxnjvMmamDZv3V9
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Alazne Juaniz

EUS.: martxoak 7, asteartea, 18:00 - 20:00

GAZT.: martxoak 14, asteartea, 18:00 – 20:00

TOKIA  Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Lantegi honetan arropan konponketa errazak egiten ikasiko da; esaterako, praketako urradurak hainbat 
modutan konpontzen, barrena hartzen, jantzietako orban edo urratuak modu original eta dibertigarrian 
estaltzeko hainbat modu, jantzi bat estutzen... Horretarako joskintzako oinarrizko ezagutzak ikasiko ditugu, 
eskuz eta makinaz. 

Alazne Juaniz, jostuna.

Izen-ematea, aurrez:  otsailaren 21etik aurrera, 010 edo 948 42 100era deituta (mugikorretatik edo 
Iruñeaz kanpotik deituz gero).

LANTEGIA

OINARRIZKO ARROPA-KONPONKETAK
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Elikamen. Isabel Juániz (gazt.). Izaskun Berasategi (eus.)

EUSK: martxoak 15, asteazkena, 17:30 – 19:00

GAZT.: martxoak 16, osteguna, 17:30 – 19:00

TOKIA  Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Haurren elikadura bizi kalitatearen baldintzatzaileetako bat da, ez soilik egungoarena baita etorkizunekoarena 
ere. Begirada haurrendako elikadura osasungarriago eta jasangarriagoa lortzeko bidean jarrita, gosari- eta 
askari-lantegiak eginen dira. 

Lantegia praktikoa izanen da eta familiek plater errazak egiteko aukera izanen dute giro lasaian elikaduraz 
hitz egiten den bitatean. 

Izen-ematea, aurrez:  martxoaren 1etik aurrera, 010 edo 948 42 100era deituta (mugikorretatik edo 
Iruñeaz kanpotik deituz gero).

FAMILIARTEKO LANTEGIA

ASKARI OSASUNGARRIAK ETA JASANGARRIAK FAMILIARTEAN
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HITZALDI-SOLASALDIA 

EKONOMIA ZIRKULARREKO ESPERIENTZIAK

Adrian Larripa (bigD Diseño e Innovación), Camino Osteriz (Ecointegra-Aspace) eta 
José Vicente Sainz (Solteco)

Asteazkena, martxoak 22, 19:00etan

TOKIA Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Esperientzia-mahai honetan ekonomia zirkularraren esparruan lan egiten duten hainbat enpresak egiten 
duten lana ezagutuko dugu:

•  BigD: diseinuko enpresak ekodiseinuko ISO 14006 arauaren egiaztagiria du, hondakinak murriztu, 
produktuen erabilgarritasuna luzatu eta materialen konpongarritasun eta berrerabilgarritasuna 
lortzeko lehen urrats gisa.

•  Ecointegra: gailu elektrikoen eta elektronikoen hondakinen tratamenduan espezializatutako 
enpresa, honako kontzeptu hauek praktikan jartzen ditu: berrerabili, berriz manufakturatu, 
deskutsatu eta balioa eman.

•  Solteco: birziklatzen ez diren hondakin plastikoak berriz balioan jarri eta berreskuratzen ditu 
produktu erabilgarriak sortzeko, ala nola hiri

Sarrera librea. 
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AZOKA TXIKIA 

DIRURIK GABEKO TRUKE-AZOKA TXIKIA

Martxoaren 28tik 31ra, Museoaren ohiko ordutegian

TOKIA  Ingurumen Hezkuntzako Museoa

Erostearen ordez beste alternatiba bat eskaintzen da: berrerabilpena sustatzea. 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 sei gauza trukatzen 
ahal dira gehienez ere, betiere antzeko balioa duten objektuen truke. Trukea Ingurumen Hezkuntzako 
Lantaldeak gainbegiratuko du, era orekatuan eta ordenatuan egiten dela bermatzeko.

Museoko ordutegia:  Goizez, asteartetik ostiralera. 10:00 – 13:00 
Arratsaldez, asteartetik ostegunera. 18:00 – 20:00
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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


