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D

iputatuen Kongresuko Osoko Bilkurak klimaren larrialdi egoeraren
adierazpena onetsi zuen 2019ko irailaren 17an. Orain arte,
beraz, 20 herrialdek onetsi dute neurria -horien artean Espainiak-;
herrialde batzuetan, bere osoan, eta beste batzuetan, berriz,
eskualdeetako gobernuen edo hiri batzuetako udalen bidez. Europako
Legebiltzarrak azaroaren 28an onetsi zuen adierazpena. Europa,
hortaz, adierazpena onetsi duen munduko lehen kontinentea izan da.

DATOZEN
JARDUERAK

NATURGUNEA

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

Larrialdi-adierazpenen xedea da berotegi-efektuko gasak ez
handitzea; baina, neurriak hartzen ez badira, asmoen adierazpen
hutsa da, hedabideetan oihartzun handia badute ere.
Nafarroan, 50 udalek baino gehiagok sinatu dute Klima eta Energiaren
aldeko Nafarroako Alkateen Ituna. Sinatzaileek konpromisoa hartu
dute CO2 isuriak murrizteko; bereziki, energia eraginkortasunaren
bidez eta energia-iturri berriztagarri gehiago erabiliz. Sinatzaileek,
halaber, erresilientzia handitzeko konpromisoa hartu dute, klimaaldaketak eraginen dituen ondorioetara egokitzeko neurrien bidez.

ZER DA KLIMA-ALDAKETA ETA NOLA ERAGITEN DIGU?

K

lima-aldaketa Lurreko klimaren aldaketa globalari esaten
zaio, eta eragile edo sorburu naturalei zor zaie, hau da, eguzkierradiazioari, sumendi-erupzioei... baina baita gizakiaren ekintzari ere..
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KLIMA-ALDAKETA

ZER DA BEROTEGI-EFEKTUA?

E

guzki-erradiazioak lurzorua berotzearen ondorioz, lurzoruak berak emititzen duen energiaren zati
bat atxikirik gelditzen da. Lurreko atmosferan dauden gas jakin batzuek eragiten dute hori, hala
nola karbono dioxidoak, oxido nitrosoak eta metanoak. Fenomeno horrek Lurreko bizia ahalbidetzen
du.
Industriagintzak, nekazaritzak eta erregai fosilen errekuntzak ere horrelako gasak askatzen dituzte.
Iraultza industrialaz geroztik, gas horien metaketa % 30 handitu da atmosferan.
Klima-aldaketak denoi eragiten digu. Ez da ingurumen kontu hutsa eta ekonomian
nahiz gizartean ere eragin sakonak sortuko ditu. Eragina sekulakoa izan daiteke. Izan
ere, iragarpenen arabera, eskasia gertatuko da ur edangarrian, elikagaiak ekoizteko
baldintzak izugarri aldatuko dira, eta hilkortasun-tasak handituko dira, uholde,
ekaitz, lehorte eta bero-boladen ondorioz, animalien nahiz landareen iraungipenak.

KLIMA-ALDAKETA ARINTZEA ETA HARTARA EGOKITZEA

A

rintzea klima-aldaketaren eragileez arduratzen
da, eta egokitzapena, berriz, haren eraginez.

Horrela, klima-aldaketa arintzea berotegi-efektuko gas isuriak
eragotzi eta murriztea da.
Klima-aldaketara egokitzea, berriz, giza eta natur sistemak
klima-aldaketaren egiazko edo espero diren ondorioetara
doitzeko prozesua da. Horrek esan nahi du gure portaera,
jarduerak eta, zenbaitetan, gure bizimoldea, aldatu beharko
ditugula geure burua eta bizi garen ingurunea babesteko.
Arintze arloko irtenbideak hartuta ere, urte sail luze-luzeak
beharko dira tenperaturaren igoerari aurre egiteko; horrenbestez,
bizitzen ari garen aldaketara egokitu beharra daukagu orain,
aldaketak etorkizun hurbilean ere eraginen digulako.

Hona hemen Aranguren Ibarreko Udalak abian jarri dituen ekintza
batzuk egokitzapen nahiz arintze arloan ekiteko:
✔ Udal ibilgailuak berritu dira, elektrikoak erosita:
gaur egun, udalak 7 ibilgailu elektriko ditu,
haietako 4, hain zuzen, 2019an erosiak.
✔ Hainbat neurri hartu ditu, jendeak auto
elektrikoa eros dezan: zirkulazioaren
gaineko zerga murriztea eta
kargagune publikoak paratzea.
✔ Udal kiroldegian paratu diren xafla
fotovoltaikoek bertan kontsumitzen den
energiaren % 20ra bitarte sortzen dute.
✔ Hainbat udal eraikinetan, eguzki-xafla
termikoak paratu dira, hala nola haur
eskolan, musika eskolan, futbol-zelaiko
zerbitzu-eraikinean eta kiroldegian.
✔ Udaletxean, bulegoetako autokontsumorako
xafla fotovoltaikoak jarri dira.
✔ Kontratu elektrikoak aldatu, eta energia
berriztagarriak banatzen dituzten
kooperatibekin sinatu dira.
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✔ Ohiko argien ordez LED moldekoak jarri
dira Erretiratuen Elkartean, Kultur Etxean,
liburutegian eta kiroldegian, bai eta
argiteria publikoaren atal batzuetan ere.
✔ Ohiko argien ordez LED moldekoak jartzeko I.
faseari ekin zaio San Pedro Ikastetxe Publikoan.
Era berean, kanpoaldeko zuraje batzuen
ordez zuraje eraginkorragoak paratu dira,
bai eta eguzki-kontrola duten beirak ere.
✔ Anfibioak kontserbatzeko
hezegune txikiak egin dira.
✔ Euri-urak belaki moldeko idoi eta lorategien bidez
kudeatzeko ekimena jarri da abian Mugartean, ekaitz
handiek eragiten dituzten uholdeak eragozteko.
✔ Udaletxean eta saroian, teilatu
berdeak paratu dira.
✔ Zuhaitz landaketa: 2010etik 2019ra,
16.500 zuhaitz baino gehiago landatu dira
mendi, kale, parke eta lorategietan.

% 100 PAPER BIRZIKLATUAN INPRIMATUA

GAURKOTASUNEZKOA IBARREAN

IBILGAILU ELEKTRIKOETARAKO
KARGAGUNE PUBLIKO BERRIA MUTILOAN
2019an, ibilgailu publikoetarako kargagune publiko berria jarri zen
abian. Eguzki plazan dago. Beraz, Mutiloan, dagoenekoz, bi kargagune
ditugu, auto elektrikoak edo auto hibrido entxufagarriak dauzkatenei
zerbitzua emateko.
Nafarroako Gobernuak 25.510,05 €-ko diru-laguntza eman dio
Udalari kargagune hori eta bi ibilgailu elektriko erosteko, deialdi
honen bitartez: "toki entitateei diru-laguntzak emateko 2019ko
deialdia, efizientzia energetikoa bultzatzeko, energia
berriztagarriak inplementatzeko eta mugigarritasun elektrikoa sustatzeko". Diru-laguntza gastu
guztiaren % 41 inguru izan da.

HONDAKINEN GAIKAKO
BILKETA MUTILOA
PLAZAN
Joan den azaroaz geroztik, Mutiloa plazan badira
hondakinak gaika biltzeko paperontzi berriak.
Horrela, hondakinak errazago bereiztearekin
batera, plastikoak birziklatu eta frakzio
organikoa konpostatuko da. Gainerakoa
zabortegira joanen da.
Udalak, gainera, bi buggi elektriko erosi ditu
paperontziak biltzeaz arduratzen diren langileek lana ongi egin dezaten. Beraz, udalak beste bi
ibilgailu elektriko ditu.
Pixkanaka, eremu publikoan, egungo paperontzien ordez hondakinak gaika biltzeko
paperontziak jarriko dira.

EGUR SORTAK MUTILOAKO AUZOKIDEENTZAT
Lorategi Zerbitzuak egur sortak ditu eskura. Mutiloako hiri-ingurunean
dauden zuhaitzak inausi eta moztetik heldu dira. Sorta bakoitzak metro
kubiko bat dauka, gutxi gorabehera, eta enborrek metro inguruko luzera
dute. Sorta bakoitzak 12 € balio du eta Mutiloan erroldatua egotea da
baldintza bakarra. Interesdunek 948012012 zenbakira deitu beharko dute
urtarrilaren 29ra arte. Eskari bakarra onartuko da etxebizitza bakoitzeko.
Zozketa urtarrilaren 30an eginen da. Zozketaren bidez, eskaria egin
dutenen hurrenkera bat lortuko dugu; beraz, lorezaintzako nabean egur
sortak eskura izan ahala, eskatzaileei jakinaraziko zaie.

ARRÉGLATELAS/ HEMEN KONPON
Emausko Trapuketariak Fundazioak auto konponketarako tailer bat kudeatzen du Berriozarko
zentroan, gauzak berrerabili eta birziklatzeko asmoz. Zehazki, zurgintza, tapizgintza, mekanika eta
elektrizitatearekin lotutako gauzak konpontzeko tailerra da.
Astelehenetik larunbatera arte dago irekia, 10:00etatik 13:30era eta 16:00etatik 19:30era.
Bakoitzak bere gauzak konpondu behar ditu, baina aukeran, hainbat monitorek lagunduta.
Naturguneak bat egin nahi du ekimenarekin, konponketa tailer batzuen bidez.
Argibideak jardueren agendan.

% 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

URTARRILA

2019ko INGURUMEN ARGAZKI
LEHIAKETAREN ERAKUSKETA:
ARANGUREN IBARREKO NATUR
ONDAREA

Lehiaketan aurkeztutako argazki aukeratuak.
Urtarrilaren 9tik 30era.
BISITA-ORDUAK: astelehenetik ostiralera, 11:00etatik
13:00etara eta 17:00etatik 21:00etara.
LEKUA: Kultur Etxea.
Sarrera librea

INGURUMENEKO PROGRAMA SENIO
RRA: ZERGATIK BIRZIKLATU BEHAR
DITUGU PLASTIKOZKO TAPOIAK?
Eta zer egin haiekin?
Urtarrilak 29,
11:00etatik 11:45era.
LEKUA: Jubiloteka.
Sarrera librea.
EMAILEA: Udaleko ingurumen teknikaria.

MAHAI INGURUA: NIRE TXAKURRAK
PORTAERA-ARAZO BAT DAUKA
Solasaldian, arazoak,
zergatiak eta konponbideak
izanen dira hizpide.
Urtarrilak 30,
19:00etan.
LEKUA: Kultur Etxea.
Gazteentzat eta
helduentzat.
MATRIKULA: doakoa baina, aurrez, urtarrilaren
28ra arte, izena emanda.
MODERATZAILEA: Iosu Méndez, Beloarán Txakur Eskola.
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OTSAILA

FAMILIENDAKO TAILERRA: PLAS
TIKOAK OZEANOAN
Oihal berrerabiliak baliatuko
dira sorkuntza-lanak
egiteko, irudimena eta
ingurumenarekiko konpromisoa
helduak eta haurrak batzeko
loturak izan daitezen.
Otsailak 1, larunbata. 17:30etik 19:00etara.
LEKUA: Ibaialde Pasealekua 183ko lokalak.
Familientzat.
MATRIKULA: 5 €, parte-hartzaile erroldatuak. 8 €, ez-erroldatuak.
Izen-ematea urtarrilaren 28ra arte.
EMAILEA: Silvia, PausaDaMente-koa.

TAILERRA: ETXEKO KONPONKETAK
ENERGIA AURREZTEKO
Hainbat konponketa
egiten ikasiko duzu,
oso lagungarriak
energia aurrezteko:
pertsiana-kutxak nola
isolatu; erradiadoreak
prest jartzea; buru
termostatikoak paratzea; ohiko argien ordez LED moldekoak
jartzea; etengailuen ordez erregulagailuak jartzea...
Otsailak 1, 10:00etatik 13:00etara.
LEKUA: Ibaialde Pasealekua 183ko lokalak.
Gazteentzat eta helduentzat.
MATRIKULA: doakoa erroldatuentzat. 8 €,
ez-erroldatuentzat. Izen-ematea urtarrilaren 28ra arte.
NORK EMANA: Juanjo Iriarte.

ZIENTZIAK EMAKUME IZENA DU
Emakumeek zientzian
mendez mende eta
gaur eguneraino bete
duten eginkizuna
ikustarazteko
jarduerak dira,
otsailaren 11
emakume eta neska
zientzialarien
Nazioarteko Eguna
baita.

% 100 PAPER BIRZIKLATUAN INPRIMATUA

Izena emateko, deitu
948012012 zenbakira

DATOZEN JARDUERAK

▶Jarduera guztietako lekuak mugatuak dira. Lekuak
izen-ematearen hurrenkeraren arabera banatzen dira

INGURUMENEKO PROGRAMA SENIO
RRA: EMAKUME ZIENTIFIKOAK
Emakumeek zientzian mendez
mende bete duten eginkizun
garrantzitsua beraien
asmakizun eta aurkikuntzen
bidez azaltzeko ekitaldia.
Otsailak 11, 11:00etatik
12:00etara.
LEKUA: Jubiloteka.
Sarrera librea.

TXIKI ZIENTZIA TAILERRAK:
EMAKUME MATEMATIKARIAK
Emakume matematikarien
mendez mendeko lorpenaz
mintzatuko gara, eta gainera,
ohartuko zarete matematikak
dibertigarriak direla.
Otsailak 15;
17:00etatik 18:30era.
Adina: 6 eta 8 urte
artekoak.
18:45etik 20:15era. Adina 9 eta 12 urte artekoak.
LEKUA: Ibaialde Pasealekua 183ko lokalak. Behea.
MATRIKULA: 3 €, erroldatuek; 6 €, ez-erroldatuek,
otsailaren 7ra arte.
Emailea: Javier Liras, dibulgatzaile zientifikoa

TAILERRAK: BARATZE EKOLOGIKOA
UDABERRIAN BARAZKI HAZITEGIAK
PRESTATZEA ETA ZER ZEREKIN
Ikasi zer landatu zerekin
nekazaritza ekologikoan
eta prestatu zeure
hazitegia.
Otsailak 15,
10:00etatik
12:00etara.
Otsailak 22,
10:00etatik 13:30era.
LEKUA: Ibaialde
Pasealekuko lokalak.
MATRIKULA: doakoa erroldatuentzat. 15 €, ez-erroldatuentzat.
Izen-ematea otsailaren 10era arte.
EMAILEA: Oscar Ibáñez.
% 100 PAPER BIRZIKLATUAN INPRIMATUA

POSIBLE DA ENERGIA ELEKTRIKO
BERRIZTAGARRIA KONTSUMITZEA:
ENERGIA BERDEA MERKATURATZEN
DUTEN KOOPERATIBAK
Energia bestela
kontsumitzearen inguruan
dauden zalantzak argitzeko
hitzaldia da: erabat jatorri
berriztagarria duen energiaren
merkaturatzaileak,
autokontsumoa, energiaerosketa kolektiboak...
Otsailak 18, 19:00etan.
LEKUA: Kultur Etxea, Mutiloa.
Sarrera librea, dena bete arte.
EMAILEA: Som Energía.

TAILERRA: GOZOGINTZA EKOLOGIA
FAMILIARTEAN
Madalenak, bonboiak eta gailetak,
guztiak ere osagai ekologikoekin
eginak.
Otsailak 29, 17:00etatik
19:30era.
LEKUA: Belarán Elkartea, Taxoare.
Familientzat.
MATRIKULA: 5 €, parte-hartzaile erroldatuak. 8 €, ez-erroldatuak.
Izen-ematea otsailaren 24ra arte.
EMAILEA: El obrador ecológico.

MARTXOA

ARANGUREN IBARRA KLIMA-ALDA
KETARA EGOKITZEA
Zer-nolako ondorioak
ditu klima-aldaketak
hiri-inguruneetan? Zernolako eragina dauka
jendearengan, herritarren
diru-baliabideen
eta generoaren
arabera? Zer egiten ari dira hirietan klima-aldaketara
egokitzeko? Eta Aranguren Ibarrean, zehazki?
Martxoak 4, 19:00etan, udaletxeko erabilera anitzako
aretoan (San Pedro plazatik sartu behar da).
Sarrera librea.
EMAILEA: Rafa Alday eta udaleko ordezkariak.
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TAILERRA: ETXEKO
KONPONKETAK

ATERPEAK JARDUNALDIA
Proiekzioa, jarri diren
habia-kutxez eta
2019ko azterlanaren
emaitzez; tailerrak,
jolasak, baserria
bisitatzea... ez galdu
aukera!
Martxoak 15,
11:00etatik 13:30era.
LEKUA: Ilundaingo
Baserri Eskola
Izen-ematea
martxoaren 10era arte.

Nola konpondu eta berrerabili
tresna elektrikoak, gasturik
ez izateko eta behar ez diren
hondakinak ez sortzeko?
Ekarri zeurea eta nola
konpondu erakutsiko dizute.
Martxoak 7, 10:00etatik
13:00etara.
LEKUA: Ibaialde Pasealekua 183ko udal lokalak.
Gazteentzat eta helduentzat.
MATRIKULA: doakoa erroldatuentzat. 8 €, ezerroldatuentzat. Izen-ematea martxoaren 2ra arte.
EMAILEA: Juanjo Iriarte.

TAILERRAK: BARATZE
EKOLOGIKOA UDABERRIAN
LURRAREN ERABILERA
Prestaketa-lanak:
ildo-bizkarrak, baratzemailak, ildoak...
Martxoak 14,
10:00etatik 13:30era.
LEKUA: Mutiloako
baratzeak.
MATRIKULA: doakoa
erroldatuentzat. 10 €,
ez-erroldatuentzat.
Izen-ematea
martxoaren 9ra arte.
EMAILEA: Oscar Ibáñez.

FAMILIENDAKO TAILERRA: BASOKO
TXORIAK
Txoriak oihal
berrerabiliekin egiteko
tailerra, 19:00etatik
21:00etara.
Martxoak 21,
17:00etatik
19:00etara.
LEKUA: Ibaialde
Pasealekua 183ko udal
lokalak.
Familientzat
MATRIKULA: 5 €,
parte-hartzaile erroldatuak. 8 €, ez-erroldatuak.
Izen-ematea martxoaren 16ra arte.
EMAILEA: Tea en la azotea

INGURUMEN ARGAZKIGINTZA LEHIAKETA 2019
Lehen saria Mutiloako
Iñaki Arrondo Mateok eskuratu
du, “Ducha mañanera” izenburua
duen argazkiarengatik.
Bigarren saria, berriz,
Raúl Ayechu Rípodasek lortu
du (Mutiloa), “Amanece entre
nuestros montes” argazkiarengatik.
ARGAZKI HORIEKIN BATERA, BESTE
BATZUK ERE IKUSI AHALKO DIRA KULTUR
ETXEAN URTARRILAREN 30 BITARTEAN.
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Naturguneko informaziobuletina posta elektronikoaren
bidez jaso nahi baduzu, eska
ezazu helbide honetan:

medioambiente@aranguren.es
% 100 PAPER BIRZIKLATUAN INPRIMATUA

