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LOREZAINTZA EKOLOGIKOA BIZI BARATZEA

Irailak 23: Munitibar
Lekua eta ordua zehazteke.

Irailak 28: Elgoibar
Izarra elkarteak antolatuta.

Hegazkinentzako zementuzko pista 
luzeaz gain, industria gune zabala ere 
badu Noainek. Duela hamar urte, ordea, 
zementuzko eta txapazko inguru horre-
tan herriari aire freskoa ekarriko zion 
gune berdea hasi zen hazten: Zentzume-
nen Parkea. 

Zentzumen bakoitzak bere gunea
Bost gunetan daude banatuta Zentzu-
menen Parkeko 25.000 metro koadroak. 
Gune bakoitza zentzumen bati dago lo-
tuta: Dastamenari, baratzea; usaimena-
ri, lorategi mediterraneoa; ukimenari, 
lorategi frantsesa; ikusmenari, lorategi 
ingelesa; eta entzumenari, lorategi japo-
niarra, bere errekasto eta ur laster soi-
nuarekin. 30 zuhaitz espezie, 95 zuhaix-
ka espezie eta 70 lore espezie baino 
gehiago daude parkean, urteko sasoia-
ren arabera paisaian aldaketa handiak 
eragiten dituztenak. Gune berde hori, 
noski, bizitoki ezin hobea da basoko ani-
malia ugarirentzat. 

Udalaren hautua
Udaleko langile lorezainen babesare-
kin, Mikel Baztan izan zen Zentzumenen 
Parkearen ideiaren bultzatzaile nagusia. 
Egitasmoa ez zen posible izanen, ordea, 
Noaingo Udalak hartutako jarrerari es-
ker ez balitz. Parkeko lorategietan eta 
herriko gune berde guztietan lorezain-
tzako teknika ekologikoak darabiltza-
te udal langileek, eta esparru horretan 
aitzindari dira. Zentzumenen Parkeko 
sarreran dagoen Lorenea eraikina ere 
Udalaren apustu horren beste adibi-
de bat da: lasto fardoekin eraikia dago. 
Bertan Baratzezaintza eta Lorezaintza 
Ekologikoaren Interpretazio Zentroa 
dago, eta urte osoan eskola askotako 
haur eta gazteak hartzen ditu. 
 Estatuko nahiz nazioarteko hainbat 
sari irabazi ditu azken urteetan Noain-
go Zentzumenen Parkeak. Ordea, argi 
dago parkearekin irabazten atera diren 
lehenak herritarrak direla. Noainentzat 
“birika berdea” baita parkea. n

Garazi Zabaleta 
@tirikitrann

NOAINGO PARKEA

Zentzumenekin jolasean
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Irribarrearen baratzea
Marrazkilariak:  

Asisko, Unai Iturriaga,  
“mattin” Martiarena, Ainara Azpiazu, 

Antton Olariaga, Zaldieroa,  
Unai Gaztelumendi, Joseba Larratxe

Salneurria: 19,50 € · Harpideentzat: 18 €

Gure kultura  
iraultzen ari den liburua
Bloga: www.argia.eus/bizi-baratzea

 @bizibaratzea

Salneurria: 23 € · Harpideentzat: 19,50 €

“Adiskidea, gauza txikian behar da porogatu, 
haundian enpleatu” (Azkue)

bizibaratzea.eus
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BIZI
BARATZEA

Iruditzen
zaionetik

abiatuta,
irudiztatzen duirudigileak

bere buruan
dituen irudituenbaratzearen irudia.Irudi horrek dionairakurtzen duirakurleak, etabaratzea irudikatu.Irudigileak zer baratzeasmatu duenasmatu behar duirakurleak.Baratzea

irudigilearenaeta irakurlearena,erdi bana lana.Hala omen!Ni behinik behin,halaxe irudituta   nago.

BIZIBARATZEAliburua ateragenuen duela urtebete, gutxigorabehera. Baratzeak gureartean dituen ospeeta sona gero etanabarmenagoakbaliatu nahi izan ditut.Baratzea munduaskotarako ataria da,bizitza osasuntsueta bete-betekoa izatekoaukera bikaina.Eta bete eta osasuntsu ezin izan irribarrerik gabe. Hau dugu irribarrearenbaratzea: ALTZA PORRU.Eman eta hartu.Irria eta barrea.
Osasuna!

Irudituta nagoJakoba Errekondo

BIZI BARATZEAALTZA PORRU

Irriaren baratzeaJakoba Errekondo

BIZI BARATZEAALTZA PORRU

Jakoba Errekondoren “BIZI BARATZEA” liburutik abiatuta, baratzea mundu 

askotarako ataria dela azaldu nahi da esku artean duzun honekin. Oraingoan, 

irudia eta komikia nagusi. 
Irudien baratze honetarako ataria Maialen Lujanbioren burutazioa da.  

Eta Jakoba Errekondori buruzkoa herrikide duen Idoia Torregarai Martijarena. 

Elkarlan honetara irudigile hauek bildu dira:  Antton Olariaga Aranburu, 

Asisko, “mattin” martiarena, Ainara Azpiazu Aduriz  “Axpi”, Joseba 

Larratxe Berazadi, Unai Iturriaga Zugaza-Artaza, Unai Gaztelumendi 

Arandia eta Patxi Huarte Larraburu  “Zaldieroa”. 

“Hitzak eta lumak eramaiten haizeak”

“Odolak su gabe diraki”

Liburuen eskaerak: 
& 943 371 545 

www.argia.eus/denda
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