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ASTEKO ASMAKIZUNA
Arma badu ere ez da hiltzaile;
sarea badu ere
ez da arrantzale.
Zer ote, igarle?

Ekogunea,

EKOGUNEA

jolaserako etxea

Erantzuna: Armiarma.

Asmakizunaren jatorria: Auskalo! Igarkizun eta aho-korapiloak liburutik, Xabier Olaso / Agurtzane Villate (Pamiela).

4 m a n t a n g o r r

LARUNBATA, 2015EKO ABENDUAREN 19A berria

i

ERREPORTAJEA Kutxa Ekoguneko haur parkea

Jolaserako
habia berria

A

Gaurtik aurrera, jolasteko lagun berriak izango ditu ‘Eki’
erletxoak, Donostiako Kutxa Ekoguneko maskotak, haur
parke berria zabaldu baitute. Material
naturalekin jolastu eta ikasteko
aukera izango dute haurrek,
zazpiehun metro koadroko
zkenalespazio zabal batean.
dian, azto-

ratu samar
dabil Eki erletxoa, Donostiako
Kutxa Ekoguneko
maskotatxoa. Goizero, osteratxoa
egiten du parkeko lorategi eta txokoetan, antenak beti tente eta begiak beti erne, Ekogunean zer gertatuko. Azkenaldian, ezohiko mugimenduak sumatzen zituen
inguruan. Eta, hara, azkenean argitu dute misterioa: haur parke berria zabaldu dute Ekogunean bertan. 700 metro koadroko jolas eremua! Material naturalez sorturiko
estruktura eta jostailuz beteriko
parke erraldoia. Haurrek material
naturalekin jolastu eta ikasteko
espazioa.
Gaur inauguratu dute parkea,
11:30ean, eta zabalik izango da,
gaueko zortziak arte. Espazioa

ezagutzera eta parkera jolastera
joan nahi duen orok sarrera librea
izango du gaur.
Parkea «erabat berriztatzailea»
dela dio Naiara Elorriaga Kutxa Ekoguneko Ingurumen Hezkuntza arduradunak. Sortze prozesutik da
ezohikoa parkea, Elorriagaren iritziz: «Askotan ez bezala, arkitektoak eta pedagogoak eskuz esku elkarlanean aritu dira, hasiera-hasieratik. Parkea diseinatzeko garaian,
«nola jolasten da haur bat?» galdera planteatu genuen, eta, hala,
haurren jolasteko moduaren arabera, haien sormena, autonomia,
autoestimua, erlazioak eta psikomotrizitatea sustatuko dituen estrukturak eta euskarriak sortu di-

tugu». Maushaus taldeko pedagogian adituak eta Teresa Meana eta
Ione de Pablo arkitektoek garatu
dute proiektua.

Natural-naturala
Erabili dituzten materialengatik
ere parkea «berezia» dela dio Elorriagak: «Ahalik eta materialik jasangarrienarekin eraiki dugu parkea». Hala, egurrez eginda daude
parkeko txoko eta jolasteko eremu asko, eta lurra egiteko ere kortxoa erabili dugu.
Material naturalez egindako jo-

las estruktura ﬁnkoz beterik dago parkea: egurrez
egindako estruktura biribilak
eta habiak eta arbel erraldoi
bat duen baserri handi bat. Sabaitik zintzilik, berriz, oihal erraldoiak jarri dituzte; parkeko negutegi argitsuak dira horiek, eta haurrak intimitatean egoteko txoko
bezala diseinatu dituzte.
Txoko horiez gain, kutxa pila bat
jarri dituzte parkeko luze zabalera
guztian. Kutxa haietako asko jostailuz beterik daude, baina beste
asko hutsik, haurrek euren kabuz
euren estrukturak eta jolas espazioak eraikitzeko. «Saiatu gara haurrek zertara jolastu behar duten ez
gehiegi bideratzen. Azken batean,
nahi duguna da haurrek eurek erabakitzera zertara, norekin eta noiz
jolastuko diren. Haurrak berak dira
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DATUAK
d Espazioa: 700 metro koadroko
ARGAZKIAK: EKOGUNEA

jolaserako eremua, hainbat txokotan
banatua: soro biribilak, sareak, negutegi
argitsuak, baserri bat eta beste.
d Ordutegia:
Gaurtik haurren Gabonetako oporrak
amaitu arte, 11:30etik 20:00etara.
Abenduaren 24a, 25a, 31 eta urtarrilaren
1a eta 6a itxita egongo da.
Urteko garaierako egunetan, ostirala eta
jai bezpera guztietan, 16:00etatik
20:00etara. Larunbatetan eta jai
egunetan, 11:30etik 20:00etara.
d Prezioa: Sei euro, haur bakoitzeko.
Helduek, doan. Egun osorako sarrera da.
d Ekiren lagunak bazkide
txartela: Urte osoan parkean doan
sartzeko aukera ematen du txartelak.
Urte osorako beharrean, denboraldiko
txartelak ere eros daitezke:
Gabonetarako, Aste Santurako, udako
oporretarako...
d Aparkatzeko lekua: Bi aparkaleku
daude; denera, 130 ibilgailu sartzen dira.
Horrez gain, autobus publikoak iristen
dira, Donostiatik zein inguruko
herrietatik.
Informazio gehiago:
http://ekogunea.eus/eu/ekogunea/
haur-parkea webgunean.

egokienak haien jolas espazioak
eraikitzen eta aukeratzen», dio
Ekoguneko Ingurumen Hezkuntza
arduradunak.
Kutxetan askotariko jostailuak
sartu dituzte. Denak ala denak ere,
material naturalez eginak: egurrekin, oihalekin, kotoiarekin eta beste. Askotariko jostailuak daude:
pieza potoloko puzzleak; eraikuntzak egiteko blokeak; animalien
mozorroak; egurrezko frutak, barazkiak, arrainak eta beste.

hainbat kontzepturi buruz ikasiko
dute, jolas eta tailerren bidez». Horretarako, ordubete inguruko ekintzak eta tailerrak eskainiko dituzte.
Gabonetan, esaterako, Olentzero
eta Maridomingiren istorioa ezagutzeko aukera izango dute haurrek,
Errege Magoak bisitan izango dira,
eta Eguberriekin loturiko tailer
gehiago eskainiko dituzte. Gabonetako opor egunetan egunero izanEkintza bereziak
go da ekintzaren bat, baina urtean
Ekoguneko parke berria «espazio
zehar ere bestelako ekintzak eginbizi bat» izatea nahi dute, eta «ez
go dituzte: material birziklatuekin
estatikoa», «haurrak zein gurasoak instrumentuak egiteko tailerra,
gustura egoteko txoko bat», zehaz- material naturalekin oihalak tindatu du Ingurumen Hezkuntzako artzekoa, txoriei buruzkoak... Ekintza
duradunak.
horiez gain, hilabetean behin ikus12 urte bitarteko haurrentzako
kizunak izango dituzte, Pittika iraeta haien familientzako «kalitatez- txoarekin batera.
ko aisia» eskaintzea da arduraduTailer guztiak didaktikoak izango
nen helburu nagusia: «Haurrek pri- dira, ongi pasatzeaz gain, gauzak
meran pasatzeaz gain, energia, ba- ikastea ere nahi dutelako Ekoguneratzea, jasangarritasuna eta beste an; eta «gauzak ikasteko era baka-

rra da ondo-ondo-ondo pasatzea»,
Ingurumen hezitzailearen ustez.
Tailerrak eta ekintzak egiteko
zein haurren jarduna gidatzeko eta
haiei laguntzeko begiraleak egongo
dira jolas eremuan. Txikitxoenak,
0-3 urte bitartekoak, heldu batek
lagunduta egotea nahi dute arduradunek. 3 urtetik aurrerako haurren kasuan, hautazkoa da aukera:
heldu batekin edo birekin egon
daitezke haurrak, edo, bestela, bakarrik. Heldu gehiegi elkartu ez daitezen, haur bakoitzeko bi heldu
egon daitezke gehienera.
Jolas eremutik kanpora geratzea erabakitzen duten gurasoentzat kafetegia jarri dute. Lur Lan
baserritar elkarteak eta Fede Pacha sukaldariak eramango dute kafetegia, eta garaiko eta bertako
produktu ekologikoak egongo dira
dastatzeko. Harrera eremuan, berriz, Ekoguneko denda ezarri dute.
Eki, Pittika iratxoa eta gainerako
lagunak ezagutzeko irrikaz geratu
bazarete, Ekogunea bisitatu beharko duzue.

