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Aranguren Ibarreko Udalaren ingurumen zerbitzua eta Agenda 21

MUGIKORTASUN
JASANGARRRIAREN
ASTEA

IRAILA 2019 • 45 Zk.

Arangurengo Jaiak

»»Mugikortasun
jasangarriaren erronka:
eskolara bizikletaz
»»Bizikletak konpontzeko
tailerra

HONDAKINEN
PREBENTZIORAKO
EUROPAKO ASTEA

»»Sukaldeko olio
erabiliarekin kandelak
egiten ikasteko tailerra

»»Familientzako tailerra:
eguberrietako apaingarriak
sortzea oihalak berrerabiliz
»»Hitzaldia: zaharkitze
programatua

ZIENTZIAREN 1.
ASTEA ARANGUREN
IBARREAN

»»Senior ingurumen programa:
etxetik ibiltzeko zientzia
»»Hitzaldia: gizakiok kliman eta
ekosistemen biodibertsitatean
uzten dugun aztarnari
buruzko hausnarketak

A

rangurengo Kontzejuak bere zaindariaren jaietako herri
bazkarietan baxera berrerabilgarria eta txorrotako uraren
aldeko apustua egin du. Horrez gain, hondakinen kudeaketa
bikaina egin dute, mota guztietako zaborrak bereiziz, baita organikoa
ere. Era horretan, erabilera bakarreko plastikoa asko murriztu
dute eta errefusako edukiontzira ia ez dute ezer ere bota.

Baxera eta edalontzi
berrerabilgarrien mailegua

»»Magizientzia piska bat

BESTE JARDUERAK

NATURGUNEA

Mutiloa plaza z/g.
Telefonoa: 948 15 13 82
medioambiente@aranguren.es
Jarrai gaitzazu: Naturgunea Arangurenen

B

axera eta edalontzi berrerabilgarrien mailegua Iruñerriko
Mankomunitateak kudeatzen du eskaera egiten duten elkarte,
entitate, ikastetxe, talde, peña eta norbanako guztientzako.
Informazio gehiago www.mcp.es helbidean edo
948 423 242 telefonoan.
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GAURKOTASUNEZKOA IBARREAN

GAURKOTASUNEZKOA IBARREAN

Egur sortak Mutiloako auzokideentzat

L

orategi Zerbitzuak egur sortak ditu eskura Mutiloako
auzokideentzat. Sorta bakoitzak metro kubiko bat
dauka, gutxi gorabehera, eta interesdunek egurra
txikitu eta etxera eraman beharko dute. Metro inguruko
luzera duten enborrak dira. Interesdunek
948 012 012 zenbakira deitu beharko dute irailaren
20ra bitartean. Eskari bakarra onartuko da etxebizitza
bakoitzeko. Zozketa irailaren 23an eginen da.
Zozketaren bidez, eskaria egin dutenen hurrenkera
bat lortuko dugu, eta egur sortak urtean barna banatuko
dira zerrendako hurrenkeraren arabera. Sorta baten balioa 12 €.

Oihalezko poltsak
Mutiloako
komertzioetan

19/2019 Foru lege berria, lagun egiteko
animaliak Nafarroan babesteari buruzkoa
Joan den uztailaren 11tik indarrean, foru legearen xedea da lagun egiteko animalien edukitze
arduratsurako printzipioen zabalkundea egitea eta herritarrak haiei buruz kontzientziatzea.
Aurreko legea 1994koa zen, eta haren aldean, lege berriak berritasunak dakartza. Hona hemen:
•• Debekatua dago txakurrak modu
iraunkorrean lotuta edukitzea; soilik behin
edo behin eta denbora batez lotu ahalko
dira, arduradunaren gainbegiradapean.
•• Nahitaezkoa da katuei eta hudoei
ere mikrotxipa paratzea.
•• Debekatua daude hazkuntza eta salmenta,
behar diren baimenak eduki gabe.

Hildako animalia bat erretiratzerakoan, errepideetan edo bide publikoan, haren identifikazioa
egiaztatuko da, eta jabeari abisua emanen zaio.

Txakurrek obeditzen ikasteko
oinarrizko ikastaroak,
diruz lagunduak

I

railak 23tik aurrera eta aleak bukatu arte,
Mutiloako zenbait komertziotan kotoizko poltsa
berrerabilgarriak emango dira. Helburua
erabilera bakarreko plastikoa ekiditearen beharraz
kontzientziatzea da. Parte hartuko duten
komertzioak: Andi-on frutadenda, Mutilva
harategia, Udaco eta Bazar (kale Nagusikoa).

Egunezko tximeleta espezie berri bat
ikusi da lehen aldiz Aranguren Ibarrean
Satyrium pruni espeziea da, eta orain arte, ez genekien gure

U

dalak Mutiloako Beloaran txakur zentroarekin sinatuta duen
hitzarmenari esker, Aranguren Ibarreko herritarrek doako
matrikula eta deskontuak izanen dituzte txakurrek obeditzen
ikasteko oinarrizko ikastaroetako kuotetan. Argibideetarako, idatzi
formacion@beloaran.org helbidera edo deitu 639 515 816 zenbakira.

San Pedro ikastetxe publikoaren
elkartasunezko merkatu txikia 2019
Merkatu txiki solidarioa urtero antolatzen da bigarren eskuko jostailu eta liburuak saltzeko, Ingurumenaren
Astearen baitan. Azken edizioan bildutako 739 €-ak Asochaem elkarteari eman zaizkio. Elkarteak ostatua
eta janaria ematen dizkie eskolatik oso urrun bizi diren haurrei, Perun. “Y os lo cuento” izeneko GKEak eraman
du uda honetan dirua. Informazioa hemen ikusi dezakezue: www.yoslocuento.org.
Eskerrik asko hori posible egin duten boluntario, emaile eta, oro har, laguntzaile guztiei.

Ibarrean zegoenik. Emeek elorri beltzetan (Prunus spinosa)

Kontsumo taldea

egiten dute errunaldia eta, hurrengo udaberrian eklosionatu
ondoren, beldarrek lehenik lore-begiak jaten dituzte, eta
geroago, hostoak. Orain arte, gure ibarrean 102 tximeleta mota

Mutiloako jaki ekologikoen kontsumo taldeak 10 urte beteko ditu. 2010. urtean
sortu zenetik, taldearen helburua izan da irizpide ekologikoko nekazaritza eta
abeltzantza oinarri harturik ekoiztutako hurbileko elikagaien kontsumoaren
aldeko apustua egitea; modu horretan, baliabideen erantzukizuneko
erabilera, animalien ongizatea eta lurraren zaintza sustatuz.
Taldeak hala nahi duen edozeini irekita jarraitzen du.

daudela egiaztatu da, eta beste 9 espezieren erregistro
bibliografikoak ere badira, betiere Iberiar Penintsulan dauden
235en artean. Beraz, horrek erakusten du zeinen dibertsitate
oparoa dagoen gure udalerrian.
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•• Administrazioek nahitaez animaliak
babesteari buruzko prestakuntza eta
sentsibilizazio kanpainak egin beharko dituzte.
•• Debekatua dago animaliak karrusel,
ferietako atrakzio edo zirkoetan erabiltzea.
•• Debekatua dago urkatze-lepokoak erabili
edo saltzea, ziridunak edo elektrikoak,
animalientzat kaltegarri direnak.

% 100 PAPER BIRZIKLATUAN INPRIMATUA
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DATOZEN JARDUERAK

Izena emateko, deitu
948012012 zenbakira
▶Jarduera guztietako lekuak mugatuak dira. Lekuak

izen-ematearen hurrenkeraren arabera banatzen dira

IRAILA

MUGIKORTASUN JASANGARRIAREN
ASTEA irailaren
16tik 22ra
Jendartea sentsibilizatzeko
astea da garraiobide
jasangarriagoen erabilerak
dakartzan onurez; hau da,
askoz ere hobea da garraio
publikoan, bizikletaz edo
oinez joatea autoa hiri eta
herrietan zentzurik gabe
erabiltzea baino.

MUGIKORTASUN JASANGARRIAREN
ERRONKA: ESKOLARA BIZIKLETAZ

Noiz? Irailaren 16tik 30era bitartean.
Ikastetxearen sarreran, goizean edo arratsaldean, 25etik
gora bizikleta edota patinete aparkaturik baldin badaude,
eskolak material hezigarriko lote bat irabaziko du.
Gainera, astero sari bat zozketatuko da
parte-hartzaileen artean.

BIZIKLETAK KONPONTZEKO
TAILERRA
Bizikleta prestatzen, pneumatikoak aldatzen, eta
bestelako konponketa txikiak egiten ikasiko duzu.
Irailaren 19, 18:30etik 20:30era,
San Pedro I.P.an.
HELDUENTZAKO: jarduera.
MATRIKULA: dohainik, aurrez irailaren 17ra arte .
izena emanda.
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Izena emateko,
deitu 948012012
▶Jarduera guztietako lekuak mugatuak dira. Lekuak
izen-ematearen hurrenkeraren arabera banatzen dira.

ETXEKO BARATZEETAN MOLDE
EKOLOGIKOAN LANTZEN HASTEKO
IKASTAROA

TAILERRA: NOLA EGIN
KONPOST-META BAT BARATZEKO
HONDARREKIN

Ikastaroan saio teorikoak eta
praktikoak izanen dira.
1. saioa: lurra eta sustraiak:
lurzorua nola erabili.
2. saioa: hostoak eta loreak:
txandaketak, zer zerekin,
egutegiak...
3. saioa: fruituak: izurriterik eta gaitzik ugarienak.
Irailak 21 eta 28, eta urriak 5, 10:30etik 13:00etara.
LEKUA: Kultur Etxea.
Baratzea teknika ekologikoekin lantzen ikasi nahi
dutenentzat.
MATRIKULA: 10 €, erroldatuek; 15 €, erroldatu gabeek; doakoa,
udal baratzeak adjudikatu zaizkienentzat. Izena irailaren 16ra
bitartean eman behar da.
EMAILEA: Oscar Ibañez Salinas.

Baratzeko hondarrak kudeatzen
ikasiko dugu konposta egiteko.
Urriak 19, 10:30etik 12:30era.
LEKUA: Mutiloako udal baratzeak.
Helduentzat.
MATRIKULA: doakoa udal baratzeak
adjudikatu zaizkienentzat; 10 €, erroldatu gabeek.
Izen emateak urriak 14ra arte

DIRURIK GABEKO MERKATU
TXIKIA: AZOKA
Irailak 29, 12:00etatik 14:00etara.
Mutiloa plaza, Mutiloa.
Joan zaitez egun horretan jada behar ez
duzun eta ongi dagoen guztia eramatera.
Trukean, behar duzuna eraman ahal izanen
duzu etxera: arropa, liburuak, etxetresna elektriko txikiak,
jostailuak… Aurreko astean, azokarako gauzak uzteko aukera ere
izanen duzu; horretarako, jar zaitez harremanetan Naturgunearekin.
Izan nahi al duzu Azokako boluntarioa?
Jar zaitez harremanetan Milarekin, 665862118, edo
Naturgunearekin.

TXANGO GIDATUA MUGARTEA
PARKERA
Etor zaitez eta kudeaketa jasangarri eta kontserbazio
egitasmo interesgarri hau zertan datzan azalduko dizugu.
Urriak 27, 10:45
TOPALEKUA: zurezko pergola, Lakuondo plaza.
Jende guztiarentzat.
Doako jarduera da, urriaren 22ra arte izena emanda.
Udaleko hainbat teknikari etorriko dira.
Euria egiten badu, bertan behera geratuko da

HITZALDIA: LUR BIZIAREN
GARRANTZIA NEKAZARITZAN ETA
NOLA HOBETU
Urriak 29, 19:00etatik 21:00etara
LEKUAR: Kultur Etxea.
Gazteentzat eta helduentzat.
MATRIKULA: doakoa, urriaren 24ra arte
izena emanda..
EMAILEA: Jesús Eslava, nekazaritza eta abeltzantza aholkularia.

URRIA

MUTILOAKO ELIKAGAI EKOLOGIKOEN
KONTSUMO TALDEAREN ATE IREKIAK
Elikagai osasuntsuak jan nahi dituzu? Ingurumenak
kezkatzen al zaitu? Nahi al dituzu gure inguru honetako
nekazari eta abeltzainen elikagaiak? Egizu bat taldearekin.
Taldea hurbileko ekoizleei zuzenean erositako tokiko elikagai
ekologikoak kontsumitzearen alde apustu egiten duten familiek
osatzen dute. Zatoz nola funtzionatzen duen ikustera.
Urriak 17, 13:30etik 14:00etara edo 19:00etatik 19:30era.
Aranetxea, Gazteriaren Etxea, Mutiloa.

% 100 PAPER BIRZIKLATUAN INPRIMATUA

DATOZEN JARDUERAK

AZAROA

ZIENTZIAREN ASTEA
ARANGUREN IBARREAN

E

uropa guztian antolatzen da
azaroko lehen bi asteetan,
zientzia zabaltzeko eta
bokazio zientifikoak sustatzeko.

% 100 PAPER BIRZIKLATUAN INPRIMATUA

SENIOR INGURUMEN PROGRAMA:
ETXETIK IBILTZEKO ZIENTZIA
Esperimentuen bidez gure
egunerokotasuna zientziaren
ikuspegitik azaltzen duen
hitzaldi interesgarria
Azaroak 6, 11.00etan
LEKUA: Jubiloteka,
Kontsultategiko azpialdea.
NORENTZAT: helduentzat,
lehentasuna izanen dute 60 urtetik gorakoek.
EMAILEA: Javier Liras, Zientziaren Lagunen Klubeko
dibulgatzaile zientifikoa.
Doako asistentzia.

MAGIZIENTZIA PISKA BAT
Antzeztutako azalpen
zientifikoa zientziaren
bidez egunerokoa
azaltzeko helburua duena.
Azaroak 9, 17:00etan
LEKUA: Ibaialde pasealekuko
udaleko lokalak, Mutiloa.
NORENTZAT: 6 eta 11 urte bitarteko haurrentzat.
Doako bertaratzea, aurretik eta azaroaren 5era arte
izena emanda.
EMAILEA: Javier Liras, Zientziaren Lagunen Klubeko.
dibulgatzaile zientifikoa.

HITZALDIA: GIZAKIOK KLIMAN
ETA EKOSISTEMEN BIODIBERTSITATEAN UZTEN DUGUN AZTARNARI BURUZKO HAUSNARKETAK
Ikuspegi dibulgatzaileko
guztientzako egokia den hitzaldi
honek, gure planeta biziak
ingurumenari dagokionez bizi
duen egoera larria ulertzeko
kontzeptu zientifiko gako batzuk
hurbildu nahi dizkio entzuleari.
Azaroak 12, 19:00etan
LEKUA: Kultur Etxea, Mutiloa.
Doako bertaratzea, aurretik eta azaroaren 8ra arte izena emanda.
EMAILEA: Rosa María Canals, Mutiloako auzokidea eta
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasle Titularra.
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Izena emateko, deitu
948012012 zenbakira

DATOZEN JARDUERAK

▶Jarduera guztietako lekuak mugatuak dira. Lekuak

izen-ematearen hurrenkeraren arabera banatzen dira

ATERPEAK JARDUNALDIA
Aranguren Ibarreko hegaztien
aniztasunari eta beren
zaintzari buruzko hitzaldiproiekzioa, tailer
multisensoriala, lehiaketa
familiarra, baserrira bisita… ez
galdu!
Azaroak 10, 11.00etatik
13.30era.

SUKALDEKO OLIO ERABILIAREKIN KANDELAK EGITEN IKASTEKO
TAILERRA
Azaroak 22, 17:30etik
19:00etara.
LEKUA: San Pedro IP.
Norentzat: helduentzat eta 6 urtetik
gorako haurrentzat, lagundurik.
MATRIKULA: 5 € helduek,
2 € haurrek.
Izen emateak azaroaren 18ra arte.

LEKUA: Ilundaingo Baserri Eskola.
MATRIKULA: Doakoa, aurretik izena emanda, azaroak 14ra arte.

HONDAKINEN PREBENTZIORAKO
EUROPAKO ASTEA, azaroaren
16tik 24ra
Aste honen helburua da ekintza jasangarriak bultzatzea
hondakin gutxiago sortzeko eta Europa guztian
hondakinen birziklapena sustatzeko. Hori guztia,
kontsumo ohituren eta ingurumeneko inpaktuen
artean dagoen lotura estua erakutsiz. Aste horrekin bat
egiten dugu, honako jarduera hauek antolatuta:

FAMILIENTZAKO TAILERRA:
EGUBERRIETAKO APAINGARRIAK
SORTZEA OIHALAK BERRERABILIZ
Azaroak 23, 18:00etatik
20:30era.
LEKUA: Mutiloa.
NORENTZAT: helduentzat eta
5 urtetik gorako haurrentzat,
lagundurik.
MATRIKULA: Helduek 5 €, haurrek 2 €.
EMAILEA: Silvia, PausaDaMente dendakoa.
IZENA: azaroaren 14ra bitartean eman behar da.

HITZALDIA: ZAHARKITZE PROGRAMATUA, HAREN ONDORIOAK
GIZARTEAN ETA INGURUMENEAN

AZOKA: TRUKEA ETA 2.
ESKUKO GAUZAK

Zein ondorio ditu produktu baten
kontsumoa handitzeko helburuarekin
produktuaren bizitza berariaz murrizteak?
Azaroak 18, 19:00etan
LEKUA: Kultur Etxea.
NORENTZAT: gazte eta helduentzat.
MATRIKULA: Doakoa aurretik izena emanda azaroaren 13ra arte.
EMAILEA: Amigos de la Tierra.

Azaroak 24, 11:00etatik 14:00etara, Mutiloa plazan.
Puzgarriak eta haurrentzako berrerabilpen tailerrak.
Azokan saldu nahi al duzu dagoeneko behar ez
duzun zerbait?
Stand bat eska dezakezu www.mcp.es/actividades orrialdean,
urriaren 24tik aurrera, edota saltzeko gauza bat edo bi besterik
ez baduzu, eraman zure gauzak azoka egunean 10:00etan, eta
antolatzaileek salgari jarriko dituzte.

LEHIAKETAK
Aranguren Ibarreko ingurumen argazki lehiaketa 2019:
helduentzako modalitatea eta haur eta gazteentzako modalitatea
Aurtengo lehiaketek Aranguren Ibarreko natur ondarea hobekien
erakusten duten irudiak sarituko dituzte. Argazkiak aurkezteko
epea irailaren 3tik urriaren 21era bitartekoa izanen da. Eskatu
oinarriak Udalean edo jaitsi itzazu www.aranguren.es webgunetik.
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