
OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA
ARANGUREN IBARREKO UDALAREN INFORMAZIO BULETINA OTSAILA 2019 / 45. ZK.

Nabarmentzekoak…

MUTILOA PLAZA Z/G – MUTILOA
ORDUTEGIA: ASTELEHENETIK 
OSTIRALERA
9:00ETATIK 14:00ETARA
TEL: 948151382

BERDINTASUNARI BULTZADA EMATEKO MANIFESTAZIOA, 
EMAKUME ETA GIZONEK AUKERA BERDINTASUNA 
IZAN DEZATEN.

Mugimendu ezberdinak eman ziren data hartatik aurrera. 1908ko martxoak 5ean, 
New York berriz ere garai haietarako gatazkatsua zen greba baten eszenatoki 
bihurtu zen. Emakume talde batek soldata berdintasuna, lan jardunaren murri-

zketa, edoskitzeko denbora, formazioa eta sindikatuetako kide izateko eskubidea 
eskatzen zuen, baita haurren lana gaitzetsi ere bai. 
Greba horretan, ehun emakume baino gehiagok galdu zuten bizitza Sirtwoot Cotton 
izeneko fabrika batean erreta. Sutea fabrikaren nagusiari egotzi zitzaion, grebari eran-
tzun gisa. 1910ean, Copenhaguen (Dinamarka) egindako Emakume Langileen Bigarren 
Nazioarteko Batzarrean, 100 emakumek baino gehiagok, martxoaren 8a Emakumea-
ren Nazioarteko Eguna izendatzea erabaki zuten. 
Egun hori gizarteari gaur egun ditugun eskubideak lortzeko emakumeek egin behar 
izan duten ahalegin eta lana gogorarazteko hausnarketa eguna bihurtu da. Asko hobe-
tu badugu ere eta gizartean kontzientziazio handiagoa eta baliabide hobeak badaude 
ere,  zenbait esparrutan oraindik ezberdintasuna ematen da: soldatak, genero indarke-
ria, parte hartze politikoa, pobreziaren feminizazioa, erantzunkidetasuna, lana eta fami-
liaren arteko bateragarritasuna eta abar luze bat. 
Horregatik jarraitzen dugu Emakumearen Nazioarteko Eguna ospatzen, gizarte de-
mokratiko batean berdintasuna baita gizarte eskubideen oinarria. Berdintasun egoera 
lortzeko (gaur egungo arrakalekin bukatu eta garapen solidario, partekatu eta oreka-
tua ) herritarren parte hartzea beharrezkoa delako, hau da, adin guztietako gizon eta 
emakumeak berdintasunezko gizarte zuzenago bat elkarrekin aldarrikatzea. 

Martxoak 8: Emakumearen Nazioarteko eguna

Zer gertatu zen 1857ko 
martxoaren 8an?

1857ko martxoaren 8 batean, 
ehungintzan lan egiten 
zuen emakume talde batek 
New Yorkeko kaleetara 
ateratzeko erabakia hartu 
zuen haien lan baldintza 
kaxkarrez protesta egiteko.

ELKARRETARATZEA MUTILOAN
Aranguren Ibarreko Udalak hiritar guztiak gonbidatzen 
ditu martxoaren 8an, 12:30ean, Mutiloa plazan egin-
go den elkarretaratzean parte hartzera. Bertan ber-

dintasunerantz urratsak ematen jarraitzeko eta emakume zein gizonek beren bizitza askata-
sunez eraiki ahalko duten gizarte bat lortzeko beharra aldarrikatuko da, non bizitza publiko 
zein pribatuan aukera eta eskubide berdinak izango dituzten.

OSTIRALA, MARTXOAK 8
MANIFESTAZIOA 20:00ETAN
GAZTELUKO PLAZAN (IRUÑAN)

�

OSTIRALA, MARTXOAK 8 – 12:30EAN MUTILOA PLAZAN (MUTILOA)
BESTE ZERBITZUAK
 JANTOKI OSASUNGARRIA
 LIBURUEN MAILEGUA 

GURASOENTZAT

HAURTZAROA ETA FAMILIA
 FAMILIENTZAKO TAILERRA: 

“BULLYING”
 FAMILIEN HEZKUNTZARAKO TAILERRA
 INAUTERIAK: MARTXOAK 1
 ASTE SANTUKO TAILERRA: APIRILAK 

23TIK 26RA

INTERESATZEN AHAL ZAIZU
➧ ETXEBIZITZARAKO LAGUNTZA
➧ ZAINTZAILE PROFESIONALA 

KONTRATATZEKO LAGUNTZA BERRIA
➧ IMSERSOKO TERMALISMO 

PROGRAMA

ENPLEGU PLANA
➧ LAN AURREKO TAILERRAK:

• 1. Urdaitegi, arraindegi, frutadenda, 
harategiko saltzailea eta birjartzailea.

• 2. Barra eta mahai zerbitzaria.

➧ PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA:
• Mintegi, lorategi eta lorezaintza zentruetan 

laguntzeko jarduerak.

BERDINTASUNA
➧ MARTXOAK 8 “NAZIOARTEKO 

EMAKUMEAREN EGUNA”
• Larunbata, martxoak 2: kafe-antzerkia.
• Asteartea, martxoak 5: TAILERRA “SOY 

MALA MADRE ¿Y QUÉ?"
• Osteguna, martxoak 7: hitzaldia: 

“COMUNICANDO EN IGUALDAD, ¿UTOPÍA?”
• Ostirala, martxoak 8: BILKURA, 12:30EAN 

MUTILOAN.
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ENPLEGU PLANA
Aranguren Ibarreko Udalak Enplegu Plana garatzen jarraitzen du. Plan horrek Aranguren Ibarrean 

erroldaturik eta langabezian dauden pertsonei lanpostu bat errazteko helburua du. Beraz, aurten ere 
2019an enplegua, auto-enplegua eta formazioa sustatzeko diru-laguntzak onartu dira.

Deialdi horiek Aranguren Ibarreko Udalaren webgunean ikusgai daude: 
 www.aranguren.es/plan-in-te-re-sa/

Diruz lagundutako ikastaro hauek (4€/teoria ordua,  6 €/praktika ordua), Aranguren Ibarrean 
erroldaturik eta langabezian aurkitzen diren pertsonentzat dira; beti ere, Aranguren Ibarreko 
lan poltsan alta emana badute eta indarrean badaude.

LAN-AURREKO TAILERRAK

�Aranguren Ibarreko Udaleko OGZ Informazio Buletina posta elektronikoz jaso nahi 
baduzu, msanpedro@aranguren.es helbidera mezu bat idatziz eskatu dezakezu. Adierazi 
itzazu izena, abizenak, helbidea, telefonoa eta posta elektronikoa, non Buletina jaso 
nahi duzun.

�Era horretan, Buletina garaiz jasoko duzu e-postaz eta Gizarte Zerbitzuetako Alorrari buruzko guztiari 
buruzko informazioa jasoko duzu.

BERRIA

18 urtetik gorakoentzat.
TEORIA: (28 ordu)
Datak: Martxoaren 20tik 
28ra, biak barne.
Ordutegia: 10:00etatik 
14:00etara, 
astelehenetik ostiralera.
Lekua: Kultur Etxea 
(Eguzki plaza), Mutiloa.

PRAKTIKA: (84 ordu)
Datak: martxoaren 29tik apirilaren 13ra, biak barne.
Ordutegia: Txandakakoa. Goizez eta 
arratsaldez. 6 ordu egunero. Ordutegi 
aldetik libre egotea beharrezkoa da. 
Astelehenetik larunbatera.
Lekua: Eroski guneetan. Enpresak zehaztuko 
dituen joan-etorriak beharko dira.
Emalea: EROSKI SALEROSKETA GUNEA.
PLAZAK: gehienez 15 pertsona.

ARRAINDEGI, URDAITEGI,
HARATEGI, FRUTA DENDAKO 
SALTZAILEA ETA BIRJARTZAILEA
112 ordu: teoriko -  praktikoak

Ikastaro honen bidez, 
mintegi, lorategi eta 
lorezaintza zentruetako 
laguntza jarduerak 
profesionaltasun-
ziurtagirirako 1. mailako 
behar diren moduluetatik bi 

lortu ahalko dira dagozkion probak gaindituta.
Emango diren moduluak hauek izango dira:
‒ Lorategiak, parkeak eta eremu berdeak jartzeko 

oinarrizko lanak (90 ordu).
‒ Lorategiak, parkeak eta eremu berdeak 

mantentzeko oinarrizko lanak (70 ordu).

Datak: Zehazteko, baina apirilaren 1etik aurrera.
Plazak: gehienez 15 pertsona.
Oharra: Onartutakoak bilera batera deituak izango 
dira, bertan emango zaie ikastaroari, datei eta 
emateko lekuari buruzko informazioa.

LORATEGIAK, PARKEAK ETA EREMU 
BERDEAK JARRI ETA MANTENTZEKO 
OINARRIZKO LANAK
160 ordu

Enplegu PlanaEnplegu Plana

TEORIA: (40 ordu)
Datak: martxoaren 25etik apirilaren 3ra, biak barne.
Ordutegia: 9:30etik 14:30era, astelehenetik ostiralera.
Lekua: EULEN, Mutiloako industrialdea I k/ 5. nabea.
Oharra: apirilaren 1ean, 2an eta 3an teoria 
Iruñerriko hotelen batean emango da, joan-
etorrietarako ahalmena izatea beharrezkoa izango 
delarik.

BARRA ETA MAHAI ZERBITZARIA
90 ordu: teoriko praktikoak

I Z E N - E M AT E A K :  OTSA I L A K  2 5  E TA  2 6
NOLA? 8:00etatik 19:00etara 012ra deituz

OHARRA: LEHENTASUNA IZANDO DUTE: Aurreko baldintzak bete eta enplegu planetik 
antolaturiko lan-aurreko tailerretan aurretik parte hartu ez dutenek.
ARANGUREN IBARREKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA
Mutiloa plaza z/g, Mutiloa (Aranguren Ibarra) Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara. Telefonoa: 948 151 382

ZURE INTERESEKOA IZAN DAITEKE…

Etxebizitzarako laguntzak:
EMANZIPA ETA DAVID PROGRAMAK

Pasa den 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, abenduaren 26ko 28/2018 Foru Legea dago indarrean, Nafarroako 
etxebizitza eskubide subjektiboari buruzkoa, bi kenkari edo prestazio onartzen dituena, honakoak:

EMANZIPA: 23 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutakoa, alokairuzko etxebizitza dutenean eta zenbait 
baldintza betetzen baldin badituzte.

DAVID: NASUVINSAk kudeatutako etxebizitza babestuen eskatzaileen Zentsuan izena emana duten familientzako 
alokairurako laguntza. Laguntza hau jasotzeko Zentsu horretan nolabaiteko antzinatasuna behar da eta 1,7 aldiz 
SARA baino gutxiagoko diru-sarrerak.

EMANZIPAren kasuan, eskaera soilik telematikoki egin daiteke. 
DAVIDen kasuan, eskaera aurrez aurre egin daiteke (NASUVINSAko bulegoan aurretik hitz ordua eskatuta: 
948 012012) edota telematikoki.

Edozein kasutan, informazioa www.vivienda.navarra.es webgunean aurki daiteke. Informazio gehiago jaso 
daiteke Aranguren Ibarreko Gizarte Zerbitzuarekin harremanetan jarriaz, telefonoa: 948151382.
Edozein zalantza argitzeko, bidali e-posta emanzipa@navarra.es helbidera.

Ikastaro honen bidez, Instituzio sozialetan 
menpeko pertsonei arreta sozio-sanitarioa 
emateko 2. mailako profesionaltasun-
ziurtagirirako behar diren moduluetatik bi lortuko 
dira, dagozkion probak gaindituta.
Emango diren moduluak hauek izango dira:
‒ Instituzioetan elikagai-higienerako arreta 

emateko esku-hartzea (70 ordu).
‒ Instituzioetan arreta sozio-sanitarioa emateko 

esku-hartzea (70 ordu).
Ikastaroa egin nahi duten pertsonek, honako 
baldintzetako bat bete beharko dute.
‒ Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulua. 
‒ 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiria.
‒ Familia eta arlo profesional bereko 1. mailako 

profesionaltasun-ziurtagiria.

INSTITUZIOETAKO ELIKAGAI-HIGIENE ETA SOZIOSANITARIO ARRETARAKO 
ESKUHARTZEA / 140 ordu

PRAKTIKAK: (50 ordu)
Datak: apirilaren 4tik 17ra, biak barne.
Ordutegia: Ordutegi aldetik libre egotea 
beharrezkoa izango da. Astelehenetik larunbatera.
Lekua: Nafarroako enpresatan. Joan-etorrietarako 
ahalmena izatea beharrezkoa izango da.
Emalea: GRUPO EULEN.
Plazak: gehinez 15 pertsona.

‒ Erdiko mailako formazio zikloetara sartzeko ikasketa 
baldintza betetzea edo hezkuntza administrazioek 
araututako probak gainditu izana.

‒ 25 edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera 
sartzeko proba gaindituta izatea.

‒ Beharrezko gaitasun gakoak izatea.

Datak: apirilak 29tik ekainak 17ra.
Ordutegia: 09:15etik 13:30era.
Lekua: ADACEN, Zolina bidea z/g. (Mutioa).
Plazak: gehienez 15 pertsona.
Oharra: Onartutako pertsonak bilera batera 
deituak izanen dira ikastaroari buruzko 
informazioa emateko.

h
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Zure interesekoa izan daiteke…

ZAINTZAILE PROFESIONALA KONTRATATZEKO 
LAGUNTZA BERRIA

 ● 2018ko abenduaren 28an argitaratutako 
abenduaren 19ko 476/2018 Foru Aginduak 
mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditzeko 
diru-laguntzak arautzen ditu, zerbitzu bat 
kontratatzeko: zaintzaile profesional bat eta/edo 
zerbitzu enpresa bat.

 ● Laguntza honen onuradunak izango dira 
mendekotasun egoera aitortua duten pertsonak, 
mendekotasuna edozein gradutakoa dela ere.

 ● Laguntza hilerokoa da, mendekotasuna daukan 
pertsonak zaintzaile profesionala edo beharrezkoak 
dituen zaintzak emango dizkion enpresa kontratatu 
ahal izateko.

 ● Laguntza jaso ahal izateko gutxieneko ordu 
batzuetako kontratazioa izan beharko du eta kontratatuko pertsonak beharrezko prestakuntza 
profesionala izan beharko du.

Informazio gehiagorako: Aranguren Ibarreko Gizarte Zerbitzua. Telefonoa: 948 151 382

IMSERSOREN TERMALISMO PROGRAMA
2019 Denboraldia

Ondorengo baldintzak betetzen dituztenek parte 
hartu ahalko dute Imsersoko Termalismo 
programan:

1. Espainiako Gizarte Segurantzako Sistemako 
pentsionista izatea, erretiroa hartu izanagatik edo 
ezintasun iraunkorra izateagatik.

2. Espainiako Gizarte Segurantzako Sistemako 
pentsionista izatea alarguna izateagatik eta 
berrogeita hamabost urte edo gehiago izatea.

3. Espainiako Gizarte Segurantzako Sistemako 
pentsionista izatea beste kontzeptu batzuengatik, 
edo langabezi laguntza edo subsidioaren 
jasotzailea izatea, hirurogei edo urte gehiagokoa. 

4. Espainiako Gizarte Segurantzako Sistemako asegurudun edo onuraduna izatea, hirurogeita bost edo 
urte gehiagokoa.
2019ko deialdiaren ebazpenak eskaerak aurkezteko bi epe aurreikusten ditu:
Otsaila eta abuztua bitarteko txandetarako, biak barne:
 • Plaza esleitzeko lehentasunez: 2019ko urtarrilaren 11ra arte.
 • Plazen itxaron zerrendan, dagokion hurrenkeran sartu ahal izateko: 2019ko maiatzak 16ra arte.

Iraila eta abendua bitarteko txandetarako, biak barne:
 • Plazak esleitzeko lehentasunez: 2019ko maiatzak 17ra arte.
 • Plazen itxaron zerrendan sartu edo arrazoi ezberdinengatik hutsik geratzen diren plazak bete ahal 
izateko: 2019ko urriak 31ra arte.

Informazio gehiagorako: Aranguren Ibarreko Gizarte Zerbitzua. Telefonoa: 948 151 382

INFORMAZIO GEHIAGORAKO: ARANGUREN IBARREKO OINARRIZKO GIZARTE 
ZERBITZUA. MUTILOA PLAZA Z/G. TELEFONOA: 948 151 382i

Aranguren Ibarreko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak Jantoki Osasuntsua Zerbitzua eskaintzen du adineko 
pertsonei arreta integrala eskaintzea helburu duena. Helburu nagusitzat du Aranguren Ibarreko 
adineko pertsonek modu orekatu eta osasuntsuan jan ahal izateko gunea sortzea, eta bide batez 
lagunartean egin ahal izatea.

NOLA FUNTZIONATZEN DU?
Zerbitzua 60 urtetik gorako adineko pertsonentzako da, beti ere mendekotasunik ez badute edo duten 
mendekotasuna neurrikoa bada.
Ordutegia: astelehenetik ostiralera 13:30etik 15:00etara.
Garaia: urte osoan zehar.

Parte-hartzaileak: gehienez 20 pertsona.
Non: Mutiloako Osasun Etxearen azpialdeko aretoan.

LIBURUEN MAILEGU ZERBITZUA GURASOENTZAT
Gizarte Zerbitzutik zuen seme-alaben eguneroko heziketan laguntzen ahal dizueten zenbait 
libururen irakurketa aholkatzen dizuegu, gainera erosi beharrik gabe irakurri ahalko dituzue.
Horretarako, liburuak maileguan hartzeko zerbitzua eskaintzen dugu. Liburuak hiru asteko 
epean hartu daitezke eta luzapenerako aukera dago.
Baten bat erreserbatu nahi baldin baduzu, ondorengo loturan aurkituko duzun mailegu eskaera 
betez egin ahalko duzu: http://www.aranguren.es/prestamo-de-libros-para-padres-y-madres/; 
edo Gizarte Zerbitzura hurbildu eta bertan eskaera hori bera eman.

Estimado hijo: lo he hecho lo mejor que he sabido, 
guraso eta seme-alabak elkarri hurbiltzeko lana 

da. Guraso guztiek beren seme-alabei esan nahi 
dizkieten ideiak biltzen ditu, baina adierazten ez 
dakiten edo hitzetan agertzera ausartzen ez diren 

ideia horiek. Egileek hausnarketa eragin nahi digute: gure 
seme-alabei gure aholku, ezezko eta haserreen atzean zer 
dagoen nola ulertarazi. Azken finean, guraso eta seme-alaba 
nerabeen arteko harremana hobetzen saiatzen da. Lan 
honetan gurasoek seme-alabekin komunikatzeko bide gisa 
idatzitako gutunak aurki ditzakegu. Bertan azaltzen dira 
denok guraso gisa izaten ditugun kezka eta nahiak. Nerabeek 
euren gurasoei idatzitako gutunak ere badaude; horien bidez 
bizitzako garai horretan seme-alabak duten mundu konplexua 
antzeman daiteke.

“Estimado hijo: lo he hecho lo mejor 
que he sabido”
Cartas para mi hijo adolescente
Juan M. Fernández Millán , Pilar Serrano Peña

“Los padres y el deporte de los hijos”
Francisco José Ortín Montero”

ORAINGOAN HURRENGO BI IRAKURGAIAK UTZI AHAL DIZKIZUGU MAILEGUAN:

Noraino busti behar dut nire seme-alaben kirolean? 
Motibatzea eta presioa egitearen arteko marra 

mehea. Kirola haur eta gazteak hezteko tresna bat 
da.Kirola egiteak aukera ematen du harremanak 
sor tzeko, helburuak zehazteko, baliabideak 

erabiltzeko eta, azken finean,  norbanakoaren balio pertsonal 
eta sozialen garapen hoberena lortzeko. Gurasoak kirolariaren 
formazio egokirako elementu gakoa dira. Beren portaerarekin, 
komunikazio eta laguntza egokiarekin, seme-alabei bide 
horretan laguntza eskaintzen ahal diete. Gida hau egunero 
beren seme-alaben kirola hurbiletik bizi duten gurasoentzako 
da. Kirolari hori hobeto ulertzeko informazioa eskaintzen du: 
bere ezinegonak, helburuak, motibazioak eta bere aurrerapenak, 
esfortzuak eta lorpenak hobeto ulertzeko.

Beste Zerbitzu Batzuk

Jantoki osasungarria
60 urte baino gehiago dituzu eta bakarrik zaude 
egunero bazkaltzeko?
Beste pertsona batzuekin batera bazkaltzea gustatuko litzaizuke?
Zure menua osasuntsu eta orekatua izatea gustatuko litzaizuke?
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› Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren Guraso Eskolak “Taller de Educación 
Parental” izeneko tailerra antolatu du San Pedro I.P.-arekin eta bertako Guraso Elkartearekin eta Luis Amigó 
ikastetxearekin eta bertako Guraso Elkartearekin batera; baita Mutiloako Osasun Etxearekin eta Aranguren 
Ibarreko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuarekin batera ere.
› Tailer horren helburua informazioa emateaz gain parte hartzaileen esperientzia, bizipen eta jakintzetatik 
abiatuz, gaur egungo amatasun/aitatasunaren inguruko hausnarketa sustatzea da.
› Hezkuntza estilo ezberdinak landuko dira eta errespetuzko haziera batetarako trebetasun eta gaitasunak.
› 3 eta 6 urte bitarteko haurren gurasoentzako (lehentasunez).

ONARTUEN ORDAINKETA (izen ematearen gauzatzea): martxoaren 25 ETA 26AN
 � 012ra 8:00etatik 19:00etara deituaz (VISArekin egin beharreko ordainketak).
 � Aranguren Ibarreko Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan ordainketa eginez:
RURAL KUTXA ES34 3008 0208 05 2702637428

TAILERRETAN BAJA IZATEKO ARRAZOIAK:
 � Matrikula ez egitea (tailerra ordaintzea) ezarritako epean.
 � Behin tailerra hasita, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan (948151382 telefonoan 9:00etatik 14:00etara) aurretik 
ez jakinarazitako ez bertaratzeak haurraren baja automatikoa ekarriko du eta ez da dirua itzuliko.

Familiaren bat matrikula egin ondoren baja izango balitz edota Udalarena ez den arrazoien 
batengatik Tailerrera joaten ez bada, ez zaio ordaindutako dirua itzuliko (ezinbesteko 
arrazoiengatik izan bada ezik, adibidez, haurraren edota gurasoen ospitalizazioa).

FAMILIA FORMAZIORAKO TAILERRA 2019ko ASTE SANTUKO TAILERRA “ERDI AROA”

GURASOENTZAKO HEZKUNTZA TAILERRA

1. BULLYINGA: HAUTEMAN ETA AURREA HARTU

› Ikastetxeetako familia eta irakasleen kezka 
nagusienetariko bat izaten dira elkarbizitza 
arloan egoten diren zailtasunak, zenbait 
kasutan eskola-bortizkeria edo bullingera arte 
iristen direnak.
› Gertakari hauek ulertzea ez da erraza, tailer 
honen bidez bullingaren esanahian sakondu 
nahi dugu eta gerta daitezkeen kasuei aurre 
hartzeko tresnak eskaini, baita egoera zehatzak 
lantzeko tresnak ere.

DOAKO HAURTZAINDEGI ZERBITZUA 
EGONGO DA

6 eta 18 urteko seme-alabak dituzten 
gurasoentzat (lehentasunez).
Datak: maiatzak 7, 14, 21 eta 28.
Ordutegia: 17:00etatik 18:30era
Lekua: San Pedro Ikastetxe Publikoa.
Emalea: Ilundain Fundazioko 
formatzaile espezializatuak.

Kuota: 5 € / erroldaturik dauden pertsonak
10€ / erroldaturik EZ dauden pertsonak
Doakoa GURASO ELKARTEko kideentzat.
Izen emateak: 012ra deituaz, 8:00etatik 19:00etara, 
martxoak 26 eta 27an. 

DOAKO 
HAURTZAINDEGI 
ZERBITZUA 
EGONGO DA
TAILERRA 
DOAKOA DA

Datak: martxoak 21 eta 28, apirilak 4 eta 11.
Ordutegia: 17:00etatik 19:00etara
Lekua: Mutiloako Osasun Etxea.
Emalea: eremu sozio-sanitarioko profesionala.
Izen emateak: Webgune honen bidez: www.escuelademadresypadres.navarra.es, 
edo 848 423 450 telefonora deituaz.

 ›Aurten Ludotekan inauteriak ospatuko ditugu.
 ›Horretarako mozorro jaia antolatu dugu eta merendola, gynkana eta oso jolas dibertigarriak 

egonen dira. Zuen lagunekin batera Inauterietako egunean primeran pasatzeko aukera.

Inauteriak

ARANGUREN IBARREKO BIZTANLEAK 
DIREN 2007 eta 2015 URTEEN BITARTEAN 
JAIOTAKO HAUR GUZTIENTZAKO.

Data: Martxoak 1.
Ordutegia: 17:00etatik 19:00etara.
Lekua: Ludoteka (Idoi Plaza, Mutiloa).

ANIMATU 
ETA PARTE 
PARTU!

(2007 eta 2015 bitartean, biak barne, jaiotakoentzako)

EGUNAK ORDUTEGIA LEKUA PREZIOA IZEN EMATEAK

Apirilak 23tik 
26ra.

(asteartetik 
ostiralera)

9:00etatik
14:00etara

SAN PEDRO 
IKASTETXE 
PUBLIKOA 

(Mutiloa)

HAUR 1: 25€
2 HAUR: 47€ 
3 HAUR: 66€
4 HAUR: 85€

MARTXOAK 14 ETA 15
(012 deituaz,  

8:00etatik 
19:00etara)

JARDUERA:
Etor zaitez gurekin denboran zehar 
egingo dugun bidai zirraragarri 
honetara eta jabetu zaitez Erdi Aroko, 
historiako garai xarmangarrienetariko 
batetako, misterioez, arkitekturaz, 
musikaz, jolasez eta lehiaketez.
ERRONKA HANDIAK ETA JOSTAKETA 
ASKO DITUGU GURE ZAIN!!

Hizkuntzak aukeran: gaztelania edo euskara.
 • 4 eta 7 urte bitartekoak: 

gehienez 50 haur.
 • 8 eta 12 urte bitartekoak: 

gehienez 50 haur.

OHARRA:
‒ Deia egiten duen pertsonak soilik 
familia unitate bereko haurren 
izenak eman ahalko ditu.

ZOZKETA ETA ONARTUEN ZERRENDA:
 ‒ MARTXOAK 20 12:00ETAN: adin 

taldeen araberako plazen zozketa 
egingo da (beharrezkoa bada) Aranguren Ibarreko Udaletxeko Osoko Bilkuren aretoan.

 ‒ MARTXOAK 22: 012aren bidez mezua bidaliko da familiari jakinarazteko haurra Aste Santuko 
tailerretan onartuta dagoen ala ez. Telefono mugikorrik ez dutenek, Oinarrizko Gizarte Zerbitzura 
etorri beharko dute egun horretan onartuta dauden ala ez jakiteko.

Haurtzaroa eta familiaHaurtzaroa eta familia



Mutiloa plaza z/g, Mutiloa (Aranguren Ibarra)
ORDUTEGIA: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara
Tel. 948 15 13 82 eta www.aranguren.es

ARANGUREN IBARREKO 
OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA

Aranguren Ibarreko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren 
INFORMAZIO BULETINA posta elektronikoz 
JASO NAHI BADUZU, eskatu ezazu hurrengo 
postan: msanpedro@aranguren.es

Jarrai 
gaitzazu:

Aranguren Ssb

Aranguren Telebistan

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua

EMAKUMEAREN NAZIOARTEKO EGUNEKO PROGRAMAZIOA 
ARANGUREN IBARRA • MARTXOAK 8

LARUNBATA, MARTXOAK 2
KAFE-ANTZERKIA
Emakumearen Egunaren ospa-
kizuna

OSTEGUNA, MARTXOAK 7

Hitzaldia: “Comunicando en 
Igualdad: Utopía?”
Por la periodista deportiva Cristina Gallo.
Gazte eta helduentzako jarduera 
(lehentasunez)
Data: osteguna, martxoak 7.
Ordutegia: 19:00etan
Lekua: Aranguren Ibarreko Udaletxeko 
Erabilera Anitzeko Gela.
Emalea: Cristina Gallo Suárez, kirol-kazetaria. 
"Deportistas Navarras/ Nafarroako kirolariak" 
NKGIrako argitalpenaren egilea. "Lagrimas por 
una medalla" liburuaren egilea. Zenbait irratitan 
lan egin du. Gaur egun, Asturietako Printzerriko 
irratiko "Ganamos con ellas" saioa zuzentzen eta 
aurkezten du.
DOAKO HAURTZAINDEGI ZERBITZUA 
EGONEN DA (aurretik abisatuta).
Ondoren, bertaratu diren pertsonei 
kafea eskainiko zaie.

ASTEARTEA, MARTXOAK 5
TAILERRA: “Soy mala madre, 
¿y qué?”
Gaur egun, ama eredu berria existitzen da. 
Beren emakume identitatea galdu nahi ez, 
baina inposatutako estereotipoak apurtu 
nahi dituzten eta ama perfektuak izateko 
beren porrot egindako ahaleginez barre 
egiten duten amak hain zuzen ere. Ez 
diogu gure karrera profesionalari uko egin 
nahi, baina ezta gure seme-alabak hazten 
ikusteari ere.
2 eta 18 urte bitarteko seme-alabak dituz-
ten gurasoentzako (lehentasunez).
Data: martxoak 5, asteartea.
Ordutegia: 17:30etik 19:00etara
Lekua: Aranguren Ibarreko Udaletxeko 
Erabilera Anitzeko Gela.
Emaleak: Igual-ar Aholkularitzako 
formatzaileak.
DOAKO HAURTZAINDEGI ZERBITZUA 
EGONEN DA (aurretik abisatuta).
Ondoren, bertaratu diren pertsonei 
kafea eskainiko zaie.

NAZIOARTEKO EMAKUMEAREN EGUNAREKIN ZERIKUSIA DUTEN KULTUR AGENDAKO JARDUERAK

IGANDEA, MARTXOAK 10
ANTZERKIA
Lana: “Loco Desatino”
Ana Maestrojuan Guindanorena
Antzezleak: Ana Goya eta Ángel García Moneo.
Taldea: Producciones Maestras.
Ordutegia: 20:00etan.
Lekua: Aranguren Ibarreko Kultur Etxeko 
Auditorioa. Eguzki plaza (Mutiloa).
SARRERA 6 € 
GAZTE ETA HELDUENTZAKO 
JARDUERA.

OSTIRALA, MARTXOAK 8
FORUM ZINEA
Pelikula: “El viaje de Nisha”
Moderatzaileak: Juan Zapater / Blanca Oria
Nazionalitatea: Noruega, 2017
Zuzendaria: Iram Haq
Ordutegia: 20:00etan.
Lekua: Aranguren Ibarreko Kultur Etxeko 
Auditorioa. Eguzki plaza (Mutiloa).
GAZTE ETA HELDUENTZAKO 
JARDUERA
SARRERA 2,50 €

ASTEAZKENA, MARTXOAK 6
IPUIN-KONTALARIA  Gaztelaniaz
“Voy a correr como una chica”
Ventura Ruizekin
Ordutegia: 18:00etan.
Lekua: Aranguren Ibarreko Kultur Etxeko 
Auditorioa. Eguzki plaza (Mutiloa).
IKUSLE GUZTIENTZAKO 
JARDUERA (4 URTETIK AURRERA)
DOAKO SARRERA
Narraziora garaiz iristea 
eskertuko da.

Izen emateak: 012 deituaz, 8:00etatik 19:00etara, otsailak 27 eta 28an

Taldea: Tdiferencia
Lana: “Sala de 
espera”
Zuzendaritza eta Dra-
maturgia: Maite Redín, 
Adriana Olmedo eta 
Nerea Bonito.
Ordutegia: 18:30.
Lekua: Kultur Etxea 
(Eguzki plaza, Mutiloa) 

– Mugatutako lekuak. Sarrerak (2,5 €)
Kafe-kontzerturako sarrerak Aldapa 
Emakume Elkarte Kulturalaren bulegoan 
hartuko dira (Kiroldegian), otsailak 25 eta 
26an 17:00etatik 19:00etara.
Gonbidapenak soberan gelditzen baldin 
badira, ikuskizuna baino ordu erdi bat 
lehenago Kultur Etxeko harrera lekuan 
banatuko dira.
Gazte eta helduentzako jarduera.
Antolatzailea: Aranguren Ibarreko Udaleko 
Gizarte Zerbitzuak / Aldapa Emakumeen 
Kultur Elkartea.


