Egitaraua:
X.Onddo Eguna
(2021eko urriaren 15, 16 eta 17a)
Aprobetxamendu Mikologikoko Eremua (ekainaren 29ko 372/2007 Foru Agindua. 97. NAOa)

Antolatzailea: Ultzamako turismoa garatzeko elkartea

Parkearen titularra:

Enpresa kudeatzailea:

Diruz laguntzen du:

Babeslea:

Urriaren 15, 16 eta 17an Ultzaman X. Onddo Eguna ospatuko da Egun nagusia urriaren 17a da, igandea. Larraintzarko ikastetxe publikoko
estalpean eta patioan izanen da.
Urriaren 15a, ostirala: X. IBILALDI MIKOLOGIKO ETA GASTRONOMIKOAREN ETA HITZALDI MIKOLGIKOAREN hasiera
-Bailarako ostatu eta jatetxeetan zizez eginiko sorkuntza gastronomikoak eskainiko dituzte asteburu osoan, hain zuzen ere:
AITONA SAGARDOTEGIA, ELTZABURUKO OSTATUA, BENTA MIGUEL, IRAIZOZKO OSTATUA, LARRAINTZARKO OSTATUA,
LARRAINTZARKO BENTAKO TABERNA, ORGI TABERNA-JATETXEA ETA ULTZAMAKO BENTAK.
Pintxo-poteak 4 euroko prezioa izanen du. Hiru edo pintxo gehiago dastatuz gero, sari bikainen zozketan parte hartzen ahalko da urriaren
17an, igandearekin, 14:00etan. Dastatzeko ordutegia: Ostirala 19:00etatik 21:00etara, eta larunbata(*): 11:30etik 13:00etara eta
19:00etatik 21:00etara eta igandean 11:30etik 13:00etara (*) Larraintzarko Bentako taberna izan ezik.
- Urriaren 15a, igandea, Hitzaldi Mikologikoa. “Gure basoetako onddo sendagarriak eta haien aplikazio praktikoak” Raúl Fraile basogintzako
ingeniaria, mikologoa eta fitoterapeutak emanen du. 19:00etan Larraintzarko zentro zibikoan
Urriaren 16a, larunbata: BISITA GIDATUEN EGITARAUA

 9:00etatik 13:30era zizak biltzeko bisita gidatua HELDUENDAKO. Prezioa 20€ (15 € parkeko abonatuak/10 € erroldatuak).
 9:30etik 13:30era zizak biltzeko bisita gidatua FAMILIENDAKO. Prezioa 20€ (15 € parkeko abonatuak/10 € erroldatuak). - 8 urtetik beherakoek ez
dute ordaindu behar. Eta 8 urtetik gorakoek 8 €.

 9:00etatik 14:00etara Bisita gidatu MIKOLOGIKO ETA FOTOGRAFIKOA, Patxi Perez mikologiako argazkilari adituarekin. Argazkilaritza
mikologikoaren hainbat teknika erakutsiko dizkigu, basorako bisita gidatu baten bitartez. Prezioa: 30 € (Parkeko abonatuek 25 €)

Elkartzeko tokia: Mikologiari buruzko informazio gunean, Ultzamako udaletxean, Larraintzar. Plaza mugatuak.
Urriaren 17a, igandea: X. ONDDO EGUNA. 10:00-14:00
-Egun horretan Mikologkiari buruzko Informazio Gunea Larraintzarko ikastetxe publikoko estalpera eraman dugu. Goiz osoan irekita
egonen da zizen eta haiekin loturiko produktuen azoka. Azokan honako enpresa/artisauekin topo eginen duzu:
• GOBEIES: ziza freskoen eta produktu mikologikoen salmenta. • EKOTALOAK: Talo ekologikoak basoko zizekin. AITONA
SAGARDOTEGIA: sagardoaren salmenta. ANA URTEAGA: Zurezko artisautza. NURIA ETA AITZIBER: zizez eginiko xaboiak eta makramea.
EZKURDI EZTIAK. Erlezaintzako museoa.
-Ultzaman bildutako zizen erakusketa mikologikoa eginen da. Erakusketa honek erakutsi nahi du bioaniztasun mikologikoa eta antza
dituzten espezie jangarri eta toxikoak gizartea onddoek ekosisteman duten garrantziaz kontzientziatu e ta sentsibilizatzeko.
-Era berean, mikologiari buruzko aholkularitza eginen da, zizak biltzeko eta kontsumitzeko praktika egokiak sustatzeko.
Eguneko ikuskizunak eta dinamizazio aktiboa:
-Azokan ludoteka egonen da 11:00etatik 13:00etara txikienendako.
-12:00etan Dantza tradizionalak Ortzadar taldearekin
-13:00etan Herri kirolen erakustaldia Cañamares anaiekin
14:00etan eguna itxiko da Ultzamako Turismoa Garatzeko Elkateko kideek, azokako postuek eta Rural Kutxak eskainitako bailarak o
produktu sorten eta jardueren zozketarekin.
Argibide gehiagorako eta bisita gidatuetan izena emateko https//parquemicologicoultzama.com/es/eventos
Telef: 646184263 info@parquemicologicoultzama.com

