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27

dE vivA voZ 63 or.

28

TERTULiAS 
LiTERARiAS 57 or.
18:00 Liburuz liburu. Barruko
gerrak

29
ToPAKETA 17 or.
19:30 Mali: ahaztutako krisi
baten kronika. Gosea gerra
armatzat

20

dE vivA voZ 63 or.

21
TERTULiAS 
LiTERARiAS 56 or.
18:00 Ítaka. Australia

22
mAHAi iNGURUA 16 or.
19:00 Las crisis humanitarias
olvidadas, análisis y
soluciones de futuro
AULA ABiERTA 29 or.
19:30 Printze txikia

13
ERAKUSKETA 15 or.
Errefuxiatuak Kamerunen,
gainditze istorioak
Urtarrilaren 31ra arte.

14
TERTULiAS 
LiTERARiAS 55 or.
18:00 Café con libros. 
La España vacía

15

EN cLAvE dE #f 27 or.
19:30 Entzunaldi Gidatua

6 7 8

LA HoRA dEL 
cUENTo 50 or.
18:00 Cuentos atascados

LA HoRA dEL 
cUENTo 50 or.
18:00 Pontxa eta lur magikoa

LA HoRA dEL cUENTo
50 or. 18:00 Tejados blancos

LA HoRA dEL 
cUENTo 50 or.
18:00 Tell me how many
stories I tell you

mALAcATÚ 59 or.
16:15 (2017an jaiotakoak)

mALAcATÚ 59 or.
16:15 (2016an jaiotakoak)

EZAGUTU ZURE 
LiBURUTEGiA 60 or.
17:00 Liburutegirako bisita
gidatuak

EZAGUTU ZURE 
LiBURUTEGiA 60 or.
18:00 Irakasleentzako bisita
gidatuak

dE vivA voZ 63 or.

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA
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urtarrila-martxoa 2020 EGUTEGIA 

2
EScAPARATE dE 
LEcTURAS
- Egiteke dauden orriak  53 or.
Otsailaren 2ra arte 
- Eman gai bat, hartu 
liburu bat  54 or.
- ¡Zer handiak diren 
helduak!  54 or.

Martxoaren 31ra arte

3

EScAPARATE dE 
LEcTURAS 54 or.
Maitemintzen duten istorioak
Otsailaren 29ra arte

4 5

9 10

EL viERNES...TBo 59 or.
18:00

11 12

16

ToPAKETA 15 or.
19:00 Soluzio iraunkorrak
ahaztutako krisien
testuinguruan

17

EL viERNES...TBo 59 or.
18:00

18

ARTLAB 47 or.
17:30 Sukaldaritza artistikoa

19

23 24
ToPAKETA 23 or.
23:30 Benjamín Prado

25

LABoRATEGiA 49 or.
18:00 Egipto

26

30

ToPAKETA 61 or.
19:30 Margarita Leoz.
Ustekabeko bitxikeriak

31
HiTZALdiA 39 or.
17:30 Klima aldaketaren
eragina Nafarroan; zer egin
dezakegu "etxean"?

EL viERNES...TBo 59 or.
18:00

EL viERNES...TBo 59 or.
18:00

BUccLUB 59 or.
19:00
JoKo-TK, ABENTURA
ETA JoLASA 64 or.
17:00

JoKo-TK, ABENTURA
ETA JoLASA 64 or. 17:00

JoKo-TK, AvENTURA 
y JUEGo 64 or. 17:00

JoKo-TK, ABENTURA
ETA JoLASA  64 or. 17:00

BUccLUB 59 or.
19:00

BUccLUB 59 or.
19:00

BUccLUB 59 or.
19:00

OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA
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24

ToPAKETA 43 or.
19:30 Erresilientzia: aukera
bakarra indartsua izatea
denean

25

TERTULiAS 
LiTERARiAS 57 or.
18:00  Liburuz liburu. Barruko
gerrak

26

LA HoRA dEL 
cUENTo 50 or.
18:00 A small world

17

ToPAKETA 43 or.
19:30 Ansiedad; orígenes y
como controlarla

18

TERTULiAS 
LiTERARiAS 56 or.
18:00 Ítaka. Australia

19
EN cLAvE dE #f 27 or.
19:30 Entzunaldi Gidatua

10
ToPAKETA 43 or.
19:30 Gestionar las
emociones de forma positiva

11

TERTULiAS 
LiTERARiAS 55 or.
18:00 Café con libros. 
La España vacía

12
EN cLAvE dE #f 26 or.
19:30 3. zenbakiko Ganbera
Kontzertua
AULA ABiERTA 29 or.
19:30 Printze txikia

3

dE vivA voZ 63 or.

dE vivA voZ 63 or.

dE vivA voZ 63 or.

dE vivA voZ 63 or.

4

TERTULiAS 
LiTERARiAS 58 or.
18:00 Ipuinen behatokia:
bildumagileak

EScAPARATES 
dE LEcTURA 64 or.
Maitasun istorioak
Otsailaren 29ra arte

5
GiZARTE 
LABoRATEGiA 20 or.
17:30 -19:00  Dantza 
marjinetans
Martxoaren 25era arte

HiTZALdiA 21 or.
18:30 Neurozientziak hezkunt-
zari eginiko ekarpenak
LA HoRA dEL cUENTo
50 or. 18:00 Ipuin oparia

LA HoRA dEL 
cUENTo 50 or.
18:00 Cuentos in love

LA HoRA dEL 
cUENTo 50 or.
18:00 Una maleta, un ratón,
una historia

mALAcATÚ 59 or.
16:15 (2017an jaiotakoak)

mALAcATÚ 59 or.
16:15 (2016an jaiotakoak)

coNocE TU 
BiBLioTEcA 60 or.
17:00 Liburutegirako bisita
gidatuak

EZAGUTU ZURE 
LiBURUTEGiA 60 or.
18:00 Irakasleentzako bisita
gidatuak

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA
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urtarrila-martxoa 2020 EGUTEGIA 

1 2

6

ERAKUSKETA 18 or.
Energia: denaren hasiera eta
amaiera
Martxoaren 28ra arte

HiTZALdiA 19 or.
19:00 Energia: guztiaren 
hasiera eta bukaera

7

EL viERNES...TBo 59 or.
18:00

8

ARTLAB 47 or.
17:30 Aukeraz betetako
unibertsoa

9

13

TERTULiA 
LiTERARiA 65 or.
18:00 Irakurketa epizentroak

TERTULiA 
LiTERARiA 65 or.
18:00 Irakurketa
epizentroak

14

EL viERNES...TBo 59 or.
18:00

15
mAHAi iNGURUA 30 or.
18:00 Espainiako
underground elektronikaren
hastapenak eta garapena
KoNTZERTUA 31 or.
20:00 Orfeón Gararin Live

16

20 21
ToPAKETA 24 or.
23:30 Belén Gopegui

22

ESPERiENTZiA 45 or.
17:30 y 18:30 Oin urduria

23

27
HiTZALdiA 19 or.
19:00 Energia digitalizatua.
Hodei digitalen energia 
kostua

28
HiTZALdiA 40 or.
17:30 Adimen artifiziala: non
gaude eta nora goaz

29

iKUSKiZUNA 46 or.
18:00 Los cuervos no se
peinan

EL viERNES...TBo 59 or.
18:00

EL viERNES...TBo 59 or.
18:00

BUccLUB 59 or.
19:00

BUccLUB 59 or.
19:00

BUccLUB p.59
19:00

BUccLUB 59 or. 19:00

BoST ZENTZUmENEKiN
iRAKURTZEA 62 or.
19:30 Nafarroa: istorioak eta
kontakizunak

JoKo-TK, ABENTURA
ETA JoLASA 64 or. 17:00

JoKo-TK, ABENTURA
ETA JoLASA 64 or. 17:00

JoKo-TK, ABENTURA
ETA JoLASA 64 or. 17:00

JoKo-TK, ABENTURA
ETA JoLASA 64 or. 17:00

OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA
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miKRoANTZERKiA
36 or.
19:00 La ventana indiscreta

24

miKRoANTZERKiA 36 or.
19:00 La belleza de lo
cotidiano

TERTULiAS 
LiTERARiAS 57 or.
18:00 Liburuz liburu. Barruko
gerrak

25

AULA ABiERTA 29 or.
19:30 Printze txikia

16

dE vivA voZ 63 or.

17

miKRoANTZERKiA 36 or.
19:00 Mikro klasikoa
TERTULiAS 
LiTERARiAS 56 or.
18:00 Ítaka. Australia

18

EN cLAvE dE #f 27 or.
19:30 Entzunaldi gidatua

9
miKRoANTZERKiA 35 or.
19:00 Micro room

10
ToPAKETA 25 or.
19:30 Muturreko
erantzukizunaren bideal

TERTULiAS 
LiTERARiAS 55 or.
18:00 Café con libros. 
La España vacía

11

EN cLAvE dE #f 26 or.
19:30 4. zenbakiko Ganbera
Kontzertua

2

dE vivA voZ 63 or.

3

TERTULiAS 
LiTERARiAS 58 or.
18:00 Ipuinen behatokia:
bildumagileak

4
TAiLERRA 33 or.
09:30 y 12:00 Entzuten duten
irudiak: erretratu
dokumentala

1

mALAcATÚ 59 or.
16:15 (2016an jaiotakoak)

1

mALAcATÚ 59 or.
16:15 (2016an jaiotakoak)

30

BERRiKUNTZA, 
SoRmEN ETA 
EKiNTZAiLETZAKo iX.
JARdUNALdiAK 41 or.
Apirilaren 3ra arte

31

TERTULiAS 
LiTERARiAS 58 or.
18:00 Ipuinen behatokia:
bildumagileak

LA HoRA dEL 
cUENTo 50 or.
18:00 Cuentos infinitos

LA HoRA dEL 
cUENTo 50 or.
18:00 Abentura pontxagarriak

LA HoRA dEL 
cUENTo 50 or.
18:00 Rebuznando cuentos

LA HoRA dEL 
cUENTo 50 or.
18:00 The dream catcher

mALAcATÚ 59 or.
16:15 (2017an jaiotakoak)

EZAGUTU ZURE 
LiBURUTEGiA 60 or.
17:00 Liburutegirako bisita
gidatuak
dE vivA voZ 63 or.

dE vivA voZ 63 or.

dE vivA voZ 63 or.

EScAPARATES 
dE LEcTURA 64 or.
Eman gai bat, 
hartu liburu bat  
Martxoaren 31ra arte

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA
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5 6 ToPAKETA 21 or.
17:30 a 20:00 Jokabide 
laguntza positiboa 
desgaitasunean

7
ToPAKETA 21 or.
09:30 a 14:00 Jokabide 
laguntza positiboa 
desgaitasunean
dANTZATUTAKo 
KoNfERENTZiA 34 or.
19:00 Dantzari buruzko
begiradak: mugimendutik
haratago

8

12

HiTZALdiA 19 or.
19:00 Energia eta mugikorta-
suna: eboluzio teknologikoa
mugikortasun iraunkorrerako

13

EL viERNES...TBo 59 or.
18:00

EL viERNES...TBo 59 or.
18:00

14 15

19 20

EL viERNES...TBo 59 or.
18:00

21

iKUSKiZUNA 46 or.
18:00 On el funambulista

22

26

ToPAKETA 61 or.
19:30 Ángel Erro. 
Eguneroko idazketa

27
HiTZALdiA 40 or.
17:30 17:30 Musika korala:
musika baino gehiago  

28

LABoRATEGiA 49 or.
18:00 ¡Están locos estos
romanos!

29

EL viERNES...TBo 59 or.
18:00

BUccLUB 59 or.
19:00

BUccLUB 59 or.
19:00

BUccLUB 59 or.
19:00

BUccLUB 59 or.
19:00

JoKo-TK, ABENTURA
ETA JoLASA 64 or. 17:00

JoKo-TK, ABENTURA
ETA JoLASA 64 or. 17:00

JoKo-TK, ABENTURA
ETA JoLASA 64 or. 17:00

JoKo-TK, ABENTURA
ETA JoLASA 64 or. 17:00

OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA
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CIVICANINFORMAZIOA

Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro soziokulturala da, belaunaldien arteko
eta diziplina anitzeko topagune bizi bat, eta helburu du kultura eta hezkuntza
bultzatzea eta aktibatzea, elkartasuna eta gizarte ekintza sustatzea, bai eta
literatura, pentsamendu garaikidea eta iraunkortasun kontzientzia bultzatzen
ere, Nafarroako herritarren parte hartze aktiboarekin.
CIVICANek hainbat gela eta areto ditu: 153 lagunentzako entzunaretoa, li-
burutegi bat bi irakurketa gelarekin, erakusketetarako gune bat, erabilera anit-
zeko lau gela, sukaldea, dantza aretoa, igerileku girotua eta kafetegia.
Urtean zehar hainbat ikastaro eta tailer antolatzen dira, bai eta jarduera kul-
tural, sozial eta hezkuntzakoak edo irakurmena zabaldu eta sustatzekoak ere.
Era berean, bertako espazioak Nafarroako erakundeei eta kolektiboei utzi eta
alokatzen dizkie.

ZER DA CIVICAN?

CIVICAN -CIVICAN - Pio XII.a etorbidea 2
2 PK 31008 Iruña - 948 222 444

Autobusez. Geltokia gertu duten lineak: 1, 4, 15, 18.
Erabil daitezkeen beste linea batzuk: 8, 9, 10, 12.
Bizikletaz. Aparkalekua sarreran. 0
Autoz. Aparkaleku publiko bat hurbil.

NOLA IRITSI



CIVICAN gune irisgarri bat da. Entzunaretoko jarduera guztiak irisgarriak
dira entzumen desgaitasuna duten pertsonentzat, begizta magnetikoaren
bitartez.
Pertsona gorrentzat irisgarriak izan daitezen zeinu hizkuntzako interpreteekin
eta/edo azpitituluekin egingo diren jarduerak dagozkion sinboloekin adierazita
daude.
Eraikin eta erakusketetarako sarrera librea eta doakoa da.
Besterik adierazi ezean, jardueretara* sartzeko gonbidapena eskuratu behar
da, jarduera hasi baino ordubete lehenagotik hasita (gehienez bi gonbidapen

pertsona bakoitzeko; eta jarduera haurrentzat edo familientzat bada, gehienez lau
gonbidapen pertsona bakoitzak).
Hala dagokion jardueretan, izen-emateak urtarrilaren 7ko 09:00etatik aurrera egin
daitezke, Nafarroako Kutxa Fundazioaren Linean (948 222 444), CIVICANen bertan
edo adierazten den sistemaren bidez.
Jardueretan parte hartzeko, beharrezkoa da CIVICANeko datu basean alta emana
egotea. Pertsona oro erregistra daiteke, doan, bere nortasuna egiaztatzen duen do-
kumentu ofizial bat aurkeztuta. Adingabeek amarekin, aitarekin edo legezko
tutorearekin joan behar dute.
*Jarduerak martxoaren 13ko 2/1989 Foru Legeak arautzen ditu, Ikuskizun Publikoei eta
Josteta Jarduerei buruzkoak.
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Informazio gunea - Astelehenetik larunbatera, 09:00-21:00
Programazio bulegoa - Astelehenetik ostiralera, 09:00-14:00 eta 17:00-20:00
Liburutegia (12 urtetik gora) - Astelehenetik ostiralera, 09:00-14:00 eta 16:00-
21:00. Larunbatetan, 09:00-14:00 
Haur liburutegia (0-12 urte) - Astelehenetik ostiralera, 17:00-20:00. Larunbatetan,
10:00-14:00 eta 17:00-20:00
Oporraldian, astelehenetik larunbatera, 10:00-14:00 eta 17:00-20:00.
Kafetegia - Astelehenetik ostiralera, 09:30-14:00 eta 16:00-21:00. Larunbatetan,
10:30-14:00 eta 16:00-21:00.

ORDUTEGIAK

JARDUERETAN PARTE HARTZEA

CIVICANek aretoak eskaintzen ditu era guztietako erabileretarako: hitzaldiak, aur-
kezpenak, ikastaroak, bilerak, kontzertuak, jardunaldiak eta biltzarrak
CIVICANek doan uzten edo alokatzen dizkie aretoak helbide soziala Nafarroako
Foru Erkidegoan duten irabazi asmorik gabeko erakunde, instituzio edo fundazioei.
Aretoak uzteko eta alokatzeko araudia, bai eta eskaera fitxa ere, Nafarroako Kutxa
Fundazioaren webgunean eskuratu daitezke:
www.fundacioncajanavarra.es/es/educacion-y-cultura/civican#cesionalquiler

ARETOAK UZTEA ETA ALOKATZEA
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ELKARTASUNA

> contextos
> Periferias
> foro isterria
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ELKARTASUNA
jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioak, gizartearen arloko beste erakunde
batzuekin elkarlanean, gaur egungo errealitatea lantzen du, egoeraren
diagnostikoa eginez eta mundu global eta konplexu honen erronketarako
erantzunak proposatuz.

coNTEXToS

ERAKUSKETA
Errefuxiatuak
Kamerunen,
gainditze istorioak
Urtarrilaren 13tik 31ra. 
Ataria
> Nafarroako Kutxa Fundazioak
Ahaztutako Krisien Funtsaren
bitartez lagundutako proiektua.
ALBOANek Kamerungo ekialdeko
errefuxiatuen Jesuiten
Zerbitzuarekin lan egiten du.
Lanbide heziketaren, laguntza
psikosozialaren, alfabetatzearen eta
negozio txikiak sortzeko
aholkularitzaren bitartez, etorkizun
hobea bilatzen da errefuxiatuentzat
eta bertako biztanleentzat, bereziki,
emakume gazteentzat.

TOPAKETA
Soluzio iraunkorrak
ahaztutako krisien
testuinguruan
Urtarrilak 16, osteguna, 19:30.
3. gela
> Annalisa Lentirekin (ALBOANeko Laguntza
Humanitarioko arduraduna) eta Laura Lora
Ballestarekin (argazkilaria eta erakusketaren egilea).
Nafarroako Kutxa Fundazioak babestutako
proiektuaren aurkezpena. Proiektu horrek
prestakuntza teknikoa eta laneratzeko eta
gizarterako aukerak ematen dizkie 15-25 urte
arteko errefuxiatuei eta bertako gazteei, eta
laguntza psikosozialeko programa bat ere
eskaintzen du errefuxiatuen eremuko pertsona
zaurgarrienentzat, batik bat, neska gazteentzat.
Topaketa amaitzeko, bisita gidatua egingo da
erakusketara.
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ELKARTASUNA
jarduerak

coNTEXToS

MAHAI INGURUA
Ahaztutako krisi humanitarioak,
analisia eta etorkizuneko soluzioak
Urtarrilak 22, asteazkena, 19:00. 
Entzunaretoa
> Gaur egun, 30 krisi humanitario kronifikatu daude munduan,
komunikabideen eta gobernuen fokutik kanpo. Erdialdeko Afrika
eta Karibea dira ahaztutako krisi horietako gehienak dituzten
munduko eremuetako bi. Munduko Medikuak, ACNUR, Gosearen
Kontrako Ekintza eta Alboan erakundeetako adituek krisi horiei
buruz eztabaidatuko dute eta etorkizunean gerta litezkeen
soluzioen berri emango dute. Mahai ingurua Alberto Lafuentek
moderatuko du, kooperante eta Nafarroako Kutxa Fundazioko
Patronatuko kideak.



17

ELKARTASUNA
jarduerak

coNTEXToS

TOPAKETA
mali: ahaztutako krisi baten
kronika. Gosea gerra armatzat
Urtarrilak 29, asteazkena, 19:30.
3. gela
> Manuel Sánchez Monterorekin (Gosearen Kontrako Ekintza
erakundeko Eragin Politikoko arduraduna).
Sahel eremua, Mali buruan dela, gatazka armatua jasaten ari da
duela hainbat urtetik, eta milaka pertsona lekualdatzea eta ihes
egitea eragin du. Gosea gatazketan erabili den arma bat izan da
beti indarrak ahultzeko eta aurkariei biztanleen laguntza
ahultzeko.
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ELKARTASUNA
jarduerak

coNTEXToS

ERAKUSKETA
Energia: denaren 
hasiera eta amaiera
Otsailaren 6tik martxoaren 28ra. Ataria
> Energia eta materia elkarrekin lotuta daude
Unibertsoaren jatorritik. Duela bi mendetik
gure planetako energia baliabideak
esplotatzen ari gara. Bizi maila handitzeak
energia kontsumoa handitzea dakar, eta hori
biderkatu egiten da biztanleriaren igoera
handiarekin.

BiSiTA GidATUEN
PRoGRAmA.
ikastetxeak eta hezkuntza
zentroak: astelehena,
asteazkena eta ostirala,
10:00etan eta 12:00etan.
Gizarte entitateak: asteartea
eta osteguna, 10:00etan eta
12:00etan.
denak: astelehenetik
larunbatera, 17:00etan eta
19:00etan.
Informazioa eta izen emateak
CIVICANen.



19

ELKARTASUNA
jarduerak

HITZALDIA
Energia: guztiaren
hasiera eta bukaera
Otsailak 6, asteartea, 19:00. Entzunaretoa
> Javier Tejadarekin (UBko Fisika Fakultateko
katedradun emeritua.
Giza espeziearen jatorritik, gizakien energia
kontsumoa esponentzialki hazi da. Energia
berritzaileak behar ditugu, unibertsoaren adibideari
jarraituz: fusioa energia sortzeko eta hidrogenoa
erabiltzea, unibertsoan gehien dagoen elementua
baita.

HITZALDIA
Energia digitalizatua. 
Hodei digitalen energia
kostua
Otsailak 27, osteguna, 19:00. Entzunaretoa
> Javier Echeverríarekin (filosofoa eta Ikerbasque-
Zientziarako Euskal Fundazioko ikerlaria). Jakiunde
Zientzia, Arte eta Letren Akademiarekin elkarlanean
eginiko jarduera.
Hitzaldi honen helburua da energia elektriko
garaikidearen dimentsio digitala ezagutzea eta
aztertzea, baita hark ingurumenean eta gizartean
dituen inplikazioak ere. Horretarako, tekno-pertsonen
eta tekno-energia iraunkorren kontzeptuak
proposatuko dira.

HITZALDIA
Energia eta
mugikortasuna:
eboluzio
teknologikoa
mugikortasun
iraunkorrerako
Martxoak 12, osteguna,
19:00. Entzunaretoa
> Oihana Otaegui Madurga
(Industria elektronikaren eta
automatikaren ingeniaria eta
UPV/EHUko irakaslea).
Jakiunde Zientzia, Arte eta
Letren Akademiarekin
elkarlanean eginiko jarduera.
Energia ekoizpenarekin
lotutako berotegi efektuko
gasen emisioak dira klima
aldaketaren arrazoi nagusia.
2000 watteko gizartea
ingurumen kontzeptu bat da,
eta energia kontsumitzeko
muga jasangarria ezartzen
du hainbat sektoretarako,
besteak beste
mugikortasunerako.
Aldaketa handien garaian
gaude. Batetik,
automatizazioak, bere
horretan, energia
eraginkortasuna hobe
dezake, eta, bestetik, ibilgailu
horiek mugikortasunaren
sektoreko beste berrikuntza
batzuekin lotu daitezke, hala
nola, auto partekatuak edo
mobility as a service delakoa,
harpidetza bidez
integratutako garraio
zerbitzuak errazten dituena.
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GIZARTE LABORATEGIA
dantza marjinetan
Otsailaren 5etik martxoaren 25era, asteazkena, 17:30-19:00. 4. gela
> Pertsona zaurgarrientzat eta gizarte bazterketako arriskuan daudenentzat. La
Faktoria Choreographic Center eta Nafarroako Pobreziaren eta Gizarte
Bazterketaren kontrako Sarea erakundeekin elkarlanean eginiko jarduera.
Espazio honetan, pertsona zaurgarrien eta gizarte bazterketako arriskuan
daudenen ahalduntzea eta gizarteratzea erraztuko duten balioak landuko dira.
Dantzaren eta gorputz ariketen bitartez, konfiantza, autonomia eta
autokontzeptu positiboa sortzeko esperientziak bultzatuko dira, osotasun
pertsonala eta gizarte kohesioa elikatzeko asmoz.

Nafarroako Kutxa Fundazioak bultzatutako esku hartze sozialerako
programa, arazo sozial berriei erantzuteko bizikidetza eta elkartasun
modu berriak bultzatzen dituzten ekintzen bidez.

PERifERiAS
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Nafarroako Kutxa Fundazioaren Isterria Hezkuntza Bereziko zentroak
topaketarako eta gogoetarako espazio bat sustatzen du desgaitasun
intelektualaren arloan.
Foro horretan, hezkuntza estrategia berriak landu nahi dira hezkuntza
premia bereziak dituzten pertsonen irakaskuntza eta ikaskuntza pro-
zesua hobetzeko.

foRo iSTERRiA

HITZALDIA
Neurozientziak
hezkuntzari eginiko
ekarpenak
Otsailak 5, asteazkena, 18:30.
Entzunaretoa
> Javier Tirapu (psikologoa eta
neuropsikologo klinikoa).
Neurozientziaren ikerketak gero eta
interesgarriagoak bihurtzen ari dira
irakaskuntzan, diziplina horrek garunak
nola ikasten, gogoratzen eta ahazten duen
argitzeko aukera ematen baitu.
Prozesu horiek garrantzitsuak dira
irakaskuntza-ikaskuntza aplikatuan,
emozio positiboen giro batean garapen
integrala izateko.

TOPAKETA
Jokabide laguntza
positiboa
desgaitasunean
Martxoak 6, ostirala, 17:30-20:00, eta
martxoak 7, larunbata, 09:30-14:00.
Entzunaretoa
> Maria Casanuevarekin (Gironako eta
Osona Eskualdeko Buruko Osasuna eta
Desgaitasun Intelektualean espezialitateko
Zerbitzuko –SESM-DI– psikiatra) eta
Marta Martínez (psikologoa, jokabide
laguntza positiboan aditua).
Parte hartze librea, aldez aurretik izena
emanda helbide elektroniko honetan:
forositerria@isterria.com
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> diálogos de

medianoche
> Encuentros civicAN
> En clave de #f
> Aula del pensamiento
> Paisaje sonoro
> Punto de vista
> Huellas en femenino
> Teatro de bolsillo
> Bases X imagina

civicAN
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Gauerdiko elkarrizketak literaturako bide desberdinetan barneratzen
da gogoeta egitera edo mundu urrun eta imajinatuetara bidaiatzera
gonbidatzen duten idazleen eskutik.
Diario de Navarrarekin lankidetzan egindako programa.
Parte hartze librea, egun bereko 09:00etatik aurrera gonbidapenak
jaso ondoren.

diÁLoGoS dE mEdiANocHE

TOPAKETA
Benjamín Prado
Urtarrilak 24, ostirala, 23:30. Entzunaretoa
> Benjamín Prado poeta eta nobelagile ospetsua da espainiar literatura berriko
figura ezagunenetako bat. Besteak beste, sari hauek irabazi ditu: Hiperión saria,
Cobijo contra la tormenta (1995) poema liburuagatik; Melilla Hiria nazioarteko
poesia saria, Iceberg (2002) lanagatik; Generación del 27 saria, Marea Humana
(2006) poema liburuagatik; eta eleberrien Andalucía saria, No solo el fuego (1999)
liburuagatik.

Pradoren azken eleberrian, Los treinta apellidos (2018), Juan Urbano pertsonaia
itzuliko da, belaunaldiz belaunaldi gutiziaz eta negozio zikinez betetako trama
batean murgildutako familia baten istorioarekin. Eleberri horrekin eskuratu du
literaturako Pop Eye saria.
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diÁLoGoS dE mEdiANocHE

TOPAKETA
Belén Gopegui
Otsailak 21, ostirala, 23:30.
Entzunaretoa
> Belén Gopegui Nafarroako idazle,
saiakeragile eta gidoilari
zinematografikoa da. Lehen
eleberriarekin, La escala de los
mapas (1993), Tigre Juan saria eta
egile berrientzako Santiago del
Nuevo Extremo sari iberoamerikarra
irabazi zituen. Bere La conquista del
aire (1998) eleberria zinemara
egokitu zuen 2000an Gerardo
Herrerok, Las razones de mis amigos
izenburupean. Une horretatik aurrera
hasi zen gidoilari lanetan, eta
2004an La suerte dormida filmerako
gidoia idatzi zuen Ángeles Gonzalez-
Sinderekin batera, eta, Gerardo
Herrerok zuzendutako El principio de
Arquímedes lana, bakarrik.
Hauek ere egin ditu: Lo real (2001),
El lado frío de la almohada (2004), El
padre de Blancanieves (2007),
Deseo de ser punk (2009) –Dulce
Chacón Espainiako VIII. Narratiba
Saria– eta El comité de la noche
(2014) eleberriak, besteak beste.
2017an argitaratu zuen bere azken
eleberria: Quédate este día y esta
noche conmigo. Literatura kritikoa
eta irudimenezkoa egiten du,
errealitate menperatzailearekin
gatazka irekian.
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Pentsamendugunea eta eztabaidagunea da. Zientzia, gizarte eta
kultura arloko hainbat protagonistak etorkizuneko gizarteak aurre
egin beharreko erronka nagusiak partekatzen dituzte ikusleekin.

ENcUENTRoS civicAN

TOPAKETA
muturreko erantzukizunaren bidea
Martxoak 10, asteartea, 19:30. Entzunaretoa
> Sarea ez da librea, ez irekia, ez demokratikoa. Topaketa honetan, Marta
Peiranok historiako tresna demokratizatzaileena erregimen autoritarioen
zerbitzurako masak zaintzeko eta manipulatzeko
makina zergatik bihurtu den ulertzen lagunduko
digu. Makina batek humanizatzea, legedia
izatea eta berau kontrolatzen dutenek
arduraz erabiltzea behar du urgenteki.
Horrela soilik bihurtu ahal izango da
gehien falta zaionean: datorren krisia
ahalik eta era gizatiarrenean
kudeatzeko tresna bat.

Marta Peirano idazlea eta
kazetaria da, Interneteko
segurtasunean, pribatutasunean
eta eskubideetan aditua.
eldiario.es egunkariko zuzendari
ondokoa da, eta Kultura Ataleko
burua izan zen aurretiaz ADN-n.
Automatei, notazio sistemei eta
futurismo teknologikoari buruzko
hainbat liburu idatzi ditu. Azkenik, El
pequeño libro rojo del activismo en
Red kriptografiarako sarrera bat da
kazetari, iturri eta komunikabideetarako.
Edward Snowden-ek hitzaurrea idatzi dion
lehen liburua da.

Topaketa honetan, Ramón Salaverríarekin solastatuko
da. Salaverría Nafarroako Unibertsitateko kazetaritza digitaleko irakaslea da eta
200 argitalpen baino gehiagoren egilea. Argitalpen horien artean, besteak beste,
Ciberperiodismo en Iberoamérica liburua dago, 22 herrialdetan bitarteko digitalek
izan duten eboluzioari buruzko azterketa xehatua.
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Nafarroako Kutxa Fundazioaren eta Baluarte Fundazioaren elkarlanari
esker, Nafarroako publikoari kontzertuen ziklo bat eskainiko zaio,
Nafarroako Orkestra Sinfonikoko instrumentistez gozatu ahal
izateko talde txikitan, ganbera musikaren berezko intimitatea
landuz. Gainera, entzunaldi gidatuak proposatzen dira NOSen den-
boraldiko kontzertuetarako.

"Klabe armadura: pentagramaren hasieran idatzita, musika lan baten 
tonalitate zehatza adierazten duten alterazio multzoa".

EN cLAvE dE #f

KONTZERTUA 
3. zenbakiko Ganbera
Kontzertua
Otsailak 12, asteazkena, 19:30.
Entzunaretoa

> Ravel, Caplet eta Debussyren lanak.
Interpreteak: Marion Desjacques, harpa;
Xavier Relats, flauta; Elisa López, klarine-
tea; YorrickTroman eta Daniel Menéndez,
biolinak; Iustina V. Bumbu, biola; eta Carlos
Frutuoso, biolontxeloa.

KONTZERTUA 
4. zenbakiko Ganbera
Kontzertua
Martxoak 11, asteazkena, 19:30.
Entzunaretoa

> Susato, Oltra, Pastor eta Bernsteinen 
lanak.
Interpreteak: Carlos Gomis eta Ibai Iz-
quierdo, tronpetak; Aritz García de Albeniz,
tronpa; Santiago Blanco eta Mikel Arkauz,
tronboiak.



ENTZUNALDI GIDATUA 
6/NoS zikloa 
Urtarrilak 15, asteazkena, 19:30. 3. gela

> Saioa María Setuáin Belzuneguik eskai-
niko du, musika bitartekaritzan espeziali-
zatutako irakasleak.
É. Lalo: Espainiar sinfonia, biolin eta orkes-
trarako, opus 21
X. Montsalvatge: Cinco Canciones Negras,
soprano eta orkestrarako
J. Turina: Danzas Fantásticas
M. de Falla: El sombrero de tres picos, 2.
zk.-ko suitea
Raquel Andueza, sopranoa eta EllinorD’-
Melon, biolina
Manuel Hernández-Silva, zuzendaria

ENTZUNALDI GIDATUA 
8/NoS zikloa 
Martxoak 18, asteazkena, 19:30. 3. gela

> Saioa María Setuáin Belzuneguik eskai-
niko du, musika bitartekaritzan espeziali-
zatutako irakasleak.
F. J. Haydn: 82. sinfonia, do maiorrean,
Hob. I: 82, “Hartza”
R. Gliére: Harpa eta orkestrarako kontzer-
tua, mi bemol maiorrean, opus 74
L. v. Beethoven: 8. sinfonia, fa maiorrean,
opus 93
Joseph Swensen, zuzendaria, eta Cristina
Montes, harpa

ENTZUNALDI GIDATUA 
7/NoS zikloa
Otsailak 19, asteazkena, 19:30. 3. gela

> Saioa María Setuáin Belzuneguik eskai-
niko du, musika bitartekaritzan espeziali-
zatutako irakasleak.
S. Revueltas: Redes
A. Márquez: Udazkeneko kontzertua, tron-
peta eta orkestrarako
A. Ginastera: Estancia, suitea
P. Flores: Cantos y revueltas
Pacho Flores, tronpeta eta Leo Rondón,
kuatroa.
Manuel Hernández-Silva, zuzendaria

EN cLAvE dE #f
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AUDICIONES GUIADAS:
Acceso libre, hasta completar aforo (sin invitaciones)
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Filosofiak Pentsamenduaren Gelan aurkitzen du bere eztabaida eta
gogoeta gunea, adituek eta irakasleek koordinaturiko herritarren parte
hartzerako foroak izaki.
Nafarroako Filosofia Elkartearekin (ANAFIE) elkarlanean eginiko
programa, Filosofian katedradun Andrés Jiménezek koordinatuta.

AULA dEL PENSAmiENTo
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AULA ABIERTA 
Printze txikia, Xiv. kapitulua:
kontsigna da
Urtarrilak 22, asteazkena, 19:30. 3. gela

> Zer egiten du bere lanerako bizi den gizon batek bere la-
nak zertarako balio duen ez badaki? Ez du zerbitzu gisa bizi,
zehazki norbaiten ongirako bere dohaintza gisa. Farolariak,
kontsignara kateatuta egonik, ez du ezagutzen bere lanaren
balioa, norbaitentzako eskaintza bihurtzeko gai izan ez de-
lako.

AULA ABIERTA 
Printze txikia, XXii.-XXiii.
kapituluak: denboraren balioa
Martxoak 25, asteazkena, 19:30. 3. gela

> Presentismoari, bertigoari eta berehalakotasunari, "oraintxe
bertan" delakoaren eta "hemen eta orain nahi dut" delakoaren
aginduari buruz. Batzuetan, Viktor Frankl-en hitzetan, ustea du
pertsona batzuk gero eta azkarrago doazela, benetan norabait
ote doazen ez planteatzeko helburuarekin.

AULA ABIERTA 
Printze txikia, XiX.-XXi.
kapituluak: Lakioek lotutako
bakarrak
Otsailak 12, asteazkena, 19:30. 3. gela

> Norbait edo zerbait "bakarra" da ez antzekorik ez edukitze-
gatik, besteak beste intimitate, konfiantza eta leialtasun lotu-
rak izateagatik baizik. Lagunari, maiteari eta "bihotzarekin
ikusten" ikasteari denbora eskaintzeko premiari buruz.
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Soinuaren eta soinu ikerketaren inguruko beste praktika batzuk
ezagutzeko gonbidapena. Tradiziotik haratago doazen eta genero
arteko oztopoak lausotzen dituzten konposizio oinarriak.

PAiSAJE SoNoRo

MAHAI INGURUA
Espainiako underground elektronikaren
hastapenak eta garapena
Otsailak 15, larunbata, 18:00. Entzunaretoa

> Andrés Noarberekin, Esplendor Geométrico-ren (Geometrik Records izena eman
zion 1990ean) zuzendaria, argitaratzailea eta banatzailea, abangoardiako musiketan
aditua den Discos Rotor denda mitikoaren jabea eta musika esperimentala eta elek-
tronikoa hasieratik gehien ezagutzen eta zabaltzen duenetako bat.
Batik bat, bere esperientzian oinarrituta, Andrés Noarbek hirurogeita hamarreko ha-
markadaren amaieraz geroztiko musika elektronikoaren underground kulturari buruz
hitz egingo du, baita hura ekoizteko eta banatzeko moduari, haren inguruan sortu-
tako kaseteen zigiluen nazioarteko sareari eta laurogeigarren hamarkadan industria
musikaren alternatiba gisa (independentea barne) ekarri zuenari buruz ere. Elektro-
nikoaren egungo egoeran izandako oihartzuna eta eragina ere azalduko ditu.
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KONTZERTUA
orfeón Gagarin Live
Otsailak 15, larunbata, 20:00. Ataria

> Orfeón Gagarin da Miguel A. Ruiz elektronika-
ren aitzindari madrildarraren lehen proiektua.
Sintetizadoreen eta tresna analogiko eta digitalen
soinu aukerek liluratuta izanik, Ruizen estiloa ha-
rrigarria da, eta gaur egun arte iritsi den ibilbide
luze eta aberats batean izugarrizkotzat jo daite-
keen imajinazioa dauka. Energia, kosmonautika
sobietarra, Borges, surrealismoa, Mosku, patolo-
gia klinikoak, umore beltza edo planetaz kan-

poko bizitza sartzen dira Miguel A. Ruizen
mikrokosmosean. Askotariko musika
erreferentziak ditu: laurogeigarren ha-
markadako industria osteko musika,
musika kosmiko alemaniarra, elek-
tro-akustikako aitzindariak, girot-
zea, tekno-pop japoniarra edo
pop erretro-futurista...
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Punto de Vista Nafarroako Zinema Dokumentaleko Nazioarteko
Jaialdiaren XIV. edizioa egingo da 2020ko martxoaren 2tik 7ra.
Mundu osoko ekoizpenak lehiatuko dira, errealitatea era desber-
dinetan ulertuz eta ikuspuntu independente eta beharrezko
 batetik.
Aste horretan zehar, CIVICANek ikasleentzako trebakuntza
tailerrak egingo ditu, Nafarroako Kutxa Fundazioaren laguntzari
esker.

PUNTo dE viSTA
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TAILERRA
Entzuten duten irudiak: 
erretratu dokumentala
Martxoak 4, asteazkena, 09:30 eta 12:00. 
1. gela eta 3. gela

> Erretratua eta autoerretratua dira, ziurrenik, gure garaiko
ikus-entzunezko praktika ohikoenak. Jarduera honen helburua
da erretratuak edo autoerretratuak egiteko dokumentalistek
erabili dituzten estrategia zinematografikoak ezagutzea eta
aztertzea: nola aurkeztu erretratua egiten zaion pertsona?
Zerk definitzen du gure pertsonaia? Zer erlazio dugu pertsona
horrekin? Gauza bera al da ezezagun bati erretratu bat egitea
edo hurbileko harremana dugun bati egitea? Ikusiko ditugun
ikus-entzunezko zatiak, gazteen erretratuenak, inspirazio itu-
rri izango ditugu taldeko praktika txiki bat egiteko.
Tailerrak Drac Màgic-ek eskainiko ditu eta DBHko, batxiler-
goko eta prestakuntza zikloetako ikasleentzat dira. Parte
hartu nahi duten edo informazio gehiago jaso nahi duten
ikastetxeek helbide honetara idatz dezakete:
produccion@puntodevistafestival.com



Emakumeek kulturaren arlo guztietan egiten duten lana bistan jartzeko
programa.

HUELLAS EN fEmENiNo

DANTZATUTAKO KONFERENTZIA
dantzari buruzko begiradak:
mugimendutik haratago
Martxoak 7, larunbata, 19:00. Entzunaretoa

> Protagonisten begirada femeninotik, Nafarroako hainbat
emakumezko koreografo Nafarroako dantzaren iraganari,
orainari eta etorkizunari buruz solastatuko dira.
Bertha Bermúdez dantzari eta dokumentalistak lagunduko
die, eta begirada historiko eta konplizea eskainiko du, Na-
farroako dantzariek, hala nola Ghislaine Verano, Carmen
Larraz edo Becky Siegelek, dantzatutako dantza zatiekin.

34

KULTURA
jarduerak



Formatu txiki eta sinpleak, aktoreen eta hitzaren indar guztia erakusteko.
Ikusleak harrituko dituzten mikro-eszenak Nafarroako Kutxa Fundazioaren
kultur zentroko hainbat espaziotan.

TEATRo dE BoLSiLLo

MIKROANTZERKIA
micro room
Martxoak 9, astelehena, 19:00. Ataria

> Butaca 78 konpainiarekin, Laura Laiglesiak zuzendua.
Inork espero ez duenean, antzerkia sortzen da... Edozein lekutan, edozein ordutan,
edozein modutan... Erne, aktoreak zutik zure ondoan daudenak izan daitezke, egun-
kariari begira daudenak, ikasten ari dena, kafe bat hartzen ari dena... Gaia ere ezuste-
koa da: negozioez ari direla ematen du, baina oroitzapenaz ari dira; mendekuaz ari
direla ematen du, baina maitasunaz ari dira; batek irabazi duela ematen du, baina
besteak irabazi du; edo bizitza kaka zahar bat dela ematen du, baina batzuetan irri-
barre egin eta karta onak ematen dizkizu... Elkarren artean nahastutako mikro-ant-
zerkiko lau lan, astiro-astiro eginak, harritzeko eta harrituak izateko...
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MIKROANTZERKIA
mikro klasikoa
Martxoak 17, asteartea, 19:00. 
Ataria

> Butaca 78 konpainiarekin, Laura Laigle-
siak zuzendua.
Antzokiko museotik pasatzera gonbidatu
nahi zaitugu; gidari xelebre batek lagun-
duko dizue denboran, historian eginiko bi-
daia batean. Besteak beste, garaia, egilea
eta izandako oihartzuna azalduko dira la-
bur-labur hasieran. Pertsonaiek beren is-
torioa kontatuko digute: Joana Arc-eko
ausarta, Mariana Pineda errebeldea, La-
pislázuli gaixoa, Giza ahots eroa eta Belt-
xargaren kantua... Jean Anouilh, Lorca,
Alonso de Santos, Jean Cocteau edo An-
ton Chejovek beren pertsonaien ahotik
hitz egingo dute fede, nostalgia, maita-
sun, eromen eta tristurazko istorioak kon-
tatzeko. Beti bizirik eta patuari aurka egi-
teko prest.

MIKROANTZERKIA
La belleza de 
lo cotidiano
Martxoak 24, asteartea, 19:00. 
Ataria

> Teatro Telmo, El Molino ikastetxekoa.
Zenbat gauza gertatzen diren egunero!
Agurrak, irribarreak, sentsazioak, emo-
zioak, gurutzatzen diren hitzak, bostekoa
ematen duten eskuak, elkarri begiratzen
dioten pertsonak. Egoera horiek, batzue-
tan, eten egiten dira; paseoak, elkartzeak,
desadostasunak ere bai, oroitzapenak,
desirak. Beste batzuekin partekatutako
edo norberaren barruan gordetako egu-
neroko bizipenak, esperientziak, eta egu-
neroko lan bat erakuste horretan, antzerki
moduan agertuko dira lagunduko gaituz-
ten lagunen aurrean.

MIKROANTZERKIA
La ventana indiscreta
Martxoak 23, astelehena, 19:00. 
Ataria

> Grupo Teatris, Isterria zentrokoa.
Bizilagunen elkarte batean gauza asko
gerta daitezke. Bakoitza den bezalakoa
da. Batzuk ondo eramaten dira, beste bat-
zuk ez hain ondo; batzuk elkar agurtzen
dira, beste batzuk ez... Elkarte honetako
bizilagunak, ordea, bitxiak dira, oso bere-
ziak. Bizilagunen eskutik ezagutuko dugu
elkarte bitxi hau.

TEATRo dE BoLSiLLo
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Nafarroako Kutxa Fundazioak “Imagina CIVICAN” diseinu grafikoko le-
hiaketaren 10. edizioko deialdia egin du 2020an eraikinean jarriko den
olanako irudia egiteko.
Oinarriak eskuragarri www.fundacioncajanavarra.es webgunean.

X. imAGiNA civicAN-EKo oiNARRiAK



HEZKUNTZA

> Jakin mina 
2019-2020 en
Navarra

> iX Semana 
icE
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Nafarroako ikastetxeetako DBHko 4. mailako ikasleei zuzendutako
hitzaldi zikloa. Jakiunde Zientzia, Arte eta Letren Akademiarekin el-
karlanean.
Parte hartzea librea, aldez aurretik izena emanda helbide elek-
troniko honetan: akademia@jakiunde.eus

JAKiN-miNA 2019-2020 NAfARRoAN

HITZALDIA
Klima aldaketaren eragina Nafarroan; zer egin
dezakegu "etxean"?
Urtarrilak 31, ostirala, 17:30. Entzunaretoa
> Iker Aranjuelorekin (IdAB-CSIC-Agrobioteknologia Institutuko Nekazaritza Iraunkorra eta
Klima Aldaketa Saileko arduraduna).
Jarduera euskaraz egingo da.
Industria Iraultzaren ondoren, giza jarduerek aldaketa nabarmenak eragin dituzte
atmosferan. Atmosferako CO2 kontzentrazioa XIX. mendearen hasieran 280 ppm izatetik
gaur egun 406 ppm izatera igo da. Berotegi efektuko gas horren kontzentrazioa handitzeak
eragin du giroko tenperatura handitzea eta ura murriztea azken hamarkadetan. Zenbait
matematika ereduren arabera, CO2-a handitzen joango da, 550-1000 ppm arte.
Hitzaldi honek azken mendeetako klimen bilakaerari eta gizakien ekintzak horietan duen
garrantziari buruz hitz egingo du.
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HITZALDIA
Adimen artifiziala: non
gaude eta nora goaz 
Otsailak 28, ostirala, 17:30. 
Entzunaretoa
> Javier Fernándezezkin (UPNA/NUPeko Adimen
Artifiziala eta Arrazoibide Hurbildua ikerketa
taldeko kidea).
Hitzaldi honetan adimen artifizialaren historiatik
ibilbide laburra egingo dugu, jatorritik gaur egungo
ikaskuntza sakon eta datu zientziara. Bilakaeran
izan dituen zailtasunak aztertuko ditugu, bai eta
zein diren egungo erronkak ere, ikuspuntu
teknikotik nahiz etikotik. Zehazki, adimen
artifizialaren aukerak hartuko ditugu kontuan,
baina baita haren mugak ere, eta horietako
batzuek eta besteek gure bizitzei nola eragiten
dien edo eragingo dien ulertzen ahaleginduko
gara.

HITZALDIA
musika korala: musika
baino gehiago 
Martxoak 27, ostirala, 17:30. 
Entzunaretoa
> Igor Ijurrarekin (Iruñeko Orfeoiaren zuzendaria,
JAKIUNDEko akademikoa).
Musika, arte ederren artean, gorenekotzat hartzen
da, poesiarekin batera. Musikaren adierazpen
zaharrenetako bat kantua da, eta taldeko kantua
da, agian, haren adierazpen ederrena: kantu
korala. Noiz sortu zen ahozko musika? Nola
eboluzionatu zuen? Zergatik errotu zen gure
ingurunean? Hizlaria galdera horiei erantzuten
ahaleginduko da, musika entzunaldiez lagunduta.

JAKiN-miNA 2019-2020 NAfARRoAN
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BERRiKUNTZA,
SoRmEN ETA
EKiNTZAiLETZAKo
iX. JARdUNALdiAK 
Martxoaren 30etik apirilaren 3ra.
Iruña, Tutera eta Elizondo
> Nafarroako Kutxa Fundazioak
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza
Sailarekin elkarlanean eginiko
programa.
Helburua da Nafarroako Lanbide
Heziketaren arloan berrikuntza,
sormena eta ekintzailetza sustatzea,
eta, beraz, ziklo horietako
ikasleentzat nahiz profesionalentzat
da.
Informazio gehiago liburuxka
independentean.

iX JoRNAdAS 
dE iNNovAcióN,

cREATividAd y
EmPRENdimiENTo 
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ONGIZATEA

> 0.99
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TOPAKETAK
Emozioak
positiboki
kudeatzea
Otsailak 10, astelehena, 19:30.
3. gela
> Emozioak gure bizitzen parte
dira. Horiek ezagutzea eta
erregulatzen ikastea gakoa da
bizitza gogobetetzaileagoa eta
osoagoa bizitzeko. Emozio
kaltegarriei edo negatiboei aurre
egiteko gaitzea eta emozio
positiboekin estimulatzea gakoak
dira gure ongizatea eraikitzeko.

TOPAKETAK
Erresilientzia: aukera bakarra
indartsua izatea denean
Otsailak 24, astelehena, 19:30. 3. gela
> Erresilientzia kontzeptuak gizakiak ezbeharrei aurre
egiteko duen gaitasunari egiten dio erreferentzia.
Hitzaldi honetan, ikasiko dugu gaitasun hori bizitzako
edozein etapatan gara daitekeela, autoestimu ona eta
norbere buruarenganako eta gainerakoekiko konfiantza
handia sortuz, gaitasun hori lortzen laguntzen duten
faktore gisa.

TOPAKETAK
Antsietatea: jatorriak eta
kontrolatzeko modua
Otsailak 17, astelehena, 19:30.
3. gela
> Bizimoduak antsietatea eta halako
nahasmenduen kausak bultzatu ditzake:
presaka bizitzea, ordu gutxi lo egitea, estresa,
nekea, sedentarismoa, ziurgabetasuna...
Antsietateak digestio nahasmenduak eta
nahasmendu kardiobaskularrak, sistema
immunologiko ahuldua, memoria arazoak,
ahultasuna, desanimoa eta autoestimu falta
sor ditzake, besteak beste. Antsietatearen
kausak landuko ditugu, bai eta gure burua eta
ohiturak nola entrenatu ere antsietatea
kudeatzeko.

Zuzen informatuta egotea eta prebentzioa funtsezko bi alderdi dira
geure burua eta gainerakoak zaindu ahal izateko. Osasunaren hainbat
arloko profesional espezialisten eskutik landuko dira hainbat gai,
hala nola bizitza osasungarriaren ohiturak sustatzea, prebentzioa,
aurrerapen medikoak eta tratamendu berriak.

"Osasun emozionala ongizate egoera gisa zehazten da, eta, bertan,
banakoa bere gaitasunen jakitun da, bizitzako tentsio normalei aurre
egin diezaieke, modu produktiboan eta emankorrean lan egin dezake
eta komunitateari ekarpena egiteko gai da".
Osasunaren Mundu Erakundea

0.99

irakaslea:
Javier Elcarte. 
Neuropsikologoa eta
psikoterapeuta. EMRDko
psikologo klinikoa,
bideratzailea eta
aholkularia. Bio eta
Neurofeedbacken
Espainiako Elkartearen
burua.
Vitaliza Osasunaren
Psikologia Zentroaren
sortzailea eta zuzendaria.
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FAMILIAK

> mi primera vez
> familia a escena
> ArtLAB
> (Re)pensar la

ciudad que habito
> La hora del cuento



45

FAMILIAk
jarduerak

ESPERIENTZIA
oin urduria 
Otsailak 22, larunbata, 17:30 eta 18:30. 3. gela
> Dantza eta antzezlan bat, 10 hilabete eta 4 urte arteko haurrak dituzten
familientzat.
La Clá konpainia.
Gehienezko edukiera emanaldiko: 40 pertsona (20 haur eta 20 heldu).
Istorioa "La Cascarera" delakoan hasten da, laranja usaina duen fabrika
batean, oinetakorik ez duen pertsona batekin. Gure protagonistak
deskubrituko du, ezer ez duela uste arren,
oinak dituela. Oinak gustatu egiten
zaizkio, "leku denetara" eramaten
dutelako.
Protagonistaren ezinegonak
putzuak nabigatzera,
bideetan igeri egitera eta
itsasoan oinez ibiltzera
eramango du, eta,
horrela,
pixkanaka,
fabrikatik urrun
bidaiatzera eta Hiri
Geldiko gainerako
biztanleak ezagutzera.

Nafarroako Kutxa Fundazioak haurrentzako proposamen eszenikoak
eta murgiltze esperientziak eskaintzen ditu, 6 hilabetetik gorako
haurrak dituzten familientzako sormen espazio batean.

mi PRimERA vEZ
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IKUSKIZUNA
Los cuervos 
no se peinan
Antzezlan bat, 6 urtetik gorako
haurrak dituzten familientzat.
> Peloponeso eta MON Teatro.
Emakume bat bele txiki baten ama
bihurtzen da. Elkarrekin, maitasunez eta
segurtasunez betetako etxea osatuko
dute. Baina txitak ikasteko,
esperimentatzeko eta hegan egiteko
nahia du barruan, dela hegoekin dela
ametsekin.
Los cuervos no se peinan proposamen
poetiko bat da, bidaia bisual bat,
desberdintasunaren, onarpenaren eta
maitasunaren balioa berreskuratzen
duen istorio bikaina.

IKUSKIZUNA
on funanbulista
Martxoak 21, larunbata, 18:00.
Entzunaretoa
> Itzalen eta txotxongiloen antzezlana, 4
urtetik gorako haurrentzat.
Luz, micro y punto konpainia.
On txotxongilo bat da eta bere itzalari
esker soinuen paisaiak eta ezusteko
gorabeherak ezagutaraziko dizkigu. Haren
barnera bidaiatu ahal izango dugu, eta
oreka bilatzen lagundu.
Itzalen antzezlan analogiko eta artisaua da,
eta narrazio hizkuntza gisa proiektatutako
irudia eta zuzeneko musika erabiltzen ditu.
Antzezlanaren berezitasuna da istorioa
osatzen duten eszenak muntatzen ikustea
ikuskizunean. Oni obra guztian lagun
egingo dioten eskuz egindako dekoratuak,
emanaldi bakoitzerako erabilera bakarreko
materialak eta miniakordeoi, piano eta
metalofono banaz interpretatutako
melodiak.

Familiei zuzenduriko espazioa, modu ludiko eta pedagogikoan, eta
hainbat formatu eta estiloren bidez, antzerkia eta musika bezalako
artearen adierazpen ezberdinetarako sarrera bat eskaintzeko.

fAmiLiA A EScENA
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LABORATEGIA
Sukaldaritza artistikoa
Urtarrilak 18, larunbata, 17:30.
4. gela
> 5 eta 10 urte arteko haurrei zuzendua.
Jarduera honek artista txikiak prestatuko
ditu, baina ez plateren eta zartaginen
artean, paperen, pintzelen eta koloretako
pinturen artean baizik.
Jantzi al duzu amantala? Bada, hartu
pintzelak eta koloretako tenperak eta
ekin lanari! Mahaia jarriko dugu eta
materialekin harremanetan jarriko gara
jolas oso dibertigarri baten bitartez:
sortzea.

LABORATEGIA
Aukeraz betetako
unibertsoa
Otsailak 8, larunbata, 17:30.
4. gela
> 10 eta 16 urte arteko haurrei zuzendua.
Esperimentatzeko unea iritsi da. Laborategi
honetan, akuarela mota desberdinak eta
etxean ditugun materialak nahastetik lor
daitezkeen aukera sortzaile desberdinak
aztertuko ditugu. Askotariko birsortzeak
dokumentatzen ikasiko dugu, taula hori
erreferentziatzat erabili ahal izateko
etorkizuneko ilustrazioetan.

Nafarroako Kutxa Fundazioak sorkuntza artistikoa sustatu nahi du.
Haurrek ikuspegia irekitzen lagunduko dieten esperientzia berriak
biziko dituzte. Ekintza ludiko eta parte hartzaileak jakintza berriak
eskuratu eta jakin-mina sustatzeko.
Itxaso Razkin artistak koordinatuta. 
15 plaza.
Parte hartze librea, aldez aurretik izena emanda.

ArtLAB
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Nafarroako Kutxa Fundazioak hiriko esku hartze laborategiak sustatzen
ditu. Horietan, parte hartzaileek bizi diren hiria (bir)pentsatuko dute, iraun-
korragoa izan dadin.
Maushaus arkitektura tailerrak koordinatua. 4-11 urteko haurrak
dituzten familientzat. 25 plaza.
Parte hartze librea, aldez aurretik izena emanda.

(RE) PENSAR LA ciUdAd QUE HABiTo

LABORATEGIA
Egipto
Urtarrilak 25, larunbata, 18:00.
3. gela

> Zibilizazio horrek basamortuko
hondarretan izan zuen aparteko garapena
lurrarekin konexio indartsua izatean eta
garai oso primitiboetan gobernantza
irizpide nahikoa bidezkoak izatean
oinarritzeagatik izan zen posible bakarrik.
Piramideen forma garbiek, konstelazioekin,
animalia jainkoekin eta errepikapen
mugagabeko dromosetan duten
irudikapenekin lotuta, irudimenez eta
errealitatez betetako mundua erakusten
dute.
Laborategi honetan, familiek beren
eraikuntza piramidalak Orionekin
konektatuko dituzte, beren izenak kapsula
egiptoarretan idatziko dituzte eta
esfingeen dromoak sortuko dituzte Anubis
gurtzeko; hain zuzen, azken horrek
gogoraraziko die bizidunei nekropoliaren
garrantzia.

LABORATEGIA
¡Están locos estos
romanos!
Martxoak 28, larunbata, 18:00.
3. gela
> Laborategi honetan, erromatarren
inperioa eta Europan arkua etruskoen
bitartez nola sartu zen ezagutuko da.
Erromatarrek arkuak erabili zituzten eta
hiriak akueduktuz, jauregiz eta anfiteatroz
bete zituzten; arkitektura monumentalean
erabiltzen lehenak izan ziren. Familiak
erromatar inperioaren arkitekturan eta
hirigintzan sartuko dira. Igaro ziren herri eta
hiri guztietatik ikasi zituzten asmakizunez
hitz egingo da, eta arkuak eta hormak
eraikiko dira erromatar estiloan.



cuentos
atascados
Urtarrilak 8,
asteazkena, 18:00.
> Sergio de Andrésekin.

Pontxa eta lur
magikoa
Urtarrilak 15,
asteazkena, 18:00.
> Jaione Urtasunekin.
Jarduera euskaraz 
izango da

Tejados blancos
Urtarrilak 22,
asteazkena, 18:00.
> Virginia Senosiainekin.

Tell me how
many stories i
tell you
Urtarrilak 29,
asteazkena, 18:00.
> Virginia Morionesekin. 
Jarduera ingelesez 
izango da.

ipuin oparia
Otsailak 5, asteazkena,
18:00.
> Xabier Artiedarekin.
Jarduera euskaraz 
izango da

ipuinak in love
Otsailak 12,
asteazkena, 18:00.
> Sergio de Andrésekin.

Una maleta, un
ratón, una
historia
Otsailak 19,
asteazkena, 18:00.
> Virginia Senosiainekin.

A small world
Otsailak 26,
asteazkena, 18:00.
> Virginia Morionesekin. 
Jarduera ingelesez 
izango da.

cuentos infinitos
Martxoak 4,
asteazkena, 18:00.
> Sergio de Andrésekin.

Abentura
pontxagarriak
Martxoak 11,
asteazkena, 18:00.
> Jaione Urtasunekin.
Jarduera euskaraz 
izango da

Rebuznando
cuentos
Martxoak 18,
asteazkena, 18:00.
> Virginia Senosiainekin.

The dream
catcher
Martxoak 25,
asteazkena, 18:00.
> Virginia Morionesekin. 
Jarduera ingelesez 
izango da.

4 urtetik* aurrerako haurrei zuzendutako jarduera. Asteroko
hitzordu bat liburuetako historia eta pertsonaia erakargarrienekin.
CIVICANen haurren liburutegiko liburuen artean, oso hurbiletik
entzuteko historiak.

* Jarduera hau 4 urtetik gorako haurrei zuzenduta dago. Haurrekin batera
doazen helduak eta adin horretatik beherako haurrak liburutegitik kanpo egon
beharko dute saioa amaitu arte. Jarduerak irauten duen bitartean (18:00etatik
19:00etara) liburutegiko langileak arduratuko dira haurrez. Liburutegiko
gainerako ohiko jarduera eta zerbitzuak 19:00etatik aurrera berrabiaraziko
dira.

LA HoRA dEL cUENTo

50

FAMILIAk
jarduerak



51

FAMILIAk
jarduerak



52

LIBURUTEGIA

> Escaparate de
lecturas

> Tertulias literarias
> vecinos de letras
> conoce tu

biblioteca
> Leer con los cinco

sentidos
> de viva voz
> #Biblioteca,

#Territoriojoven
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Egutegia estreinatzera goaz, eta hiruhileko honen egun nagusien,
ezinbesteko hitzorduen eta efemeride gogoangarrien bila gabiltza.
Liburutegiak begirada berriak proposatzen dizkigu betiko gaiei buruz,
maitasunari buruz, esate baterako. Zahartzaroari buruzko kontakizunen
sorta bat eta haurrak genero dokumentalera hurbiltzeko aukera.
Ezagutu gure irakurketa iradokizunak eta jaitsi gida liburutegiaren
webgunetik:

EScAPARATE dE LEcTURAS

http://www.bibliotecaspublicas.es/civicAN 

Egiteke dauden orriak
Urtarrilaren 2tik otsailaren 2ra. Liburutegia
> Haur, gazte eta helduentzat.
Gure aurtengo lehen erakusleihoak iradokizun batzuk ditu gure asmo onen zerrenda
osatzeko (memoria landu, munduan zehar ibili, zapore berriak dastatu, inspirazioa bilatu...)
eta, aldi berean, liburuetara hurbiltzeko. Hori horrela, eskuratu berri ditugun izenburu
berriek etorkizunera begiratzera, planak egitera eta egiteke ditugun irakurketak
berreskuratzera gonbidatzen gaituzte. Irakurri eta bizi.
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EScAPARATE dE LEcTURAS

maitemintzen duten
istorioak
Otsailaren 3tik 29ra. Liburutegia
> Haur, gazte eta helduentzat.
Esan ohi da maitasuna dela mundua
mugitzen duen motorretako bat; ezbairik
gabe, fikziozko genero guztien argumentu
handietako bat da. Egun
erromantikoenaren nazioarteko
ospakizunarekin bat etorriz, maitasun
istorio ahaztezinak, iradokitzaileak eta
bereziak aurkeztuko ditugu.

Eman gai bat, hartu
liburu bat
Martxoaren 2tik 31ra. Liburutegia
> Gazteentzat.
Liburuek ikasteko modu dibertigarri asko
eskaintzen dituzte: naturak, historiak,
matematikek edo hizkuntzak perspektiba
berria hartzen dute norbaitek jakin minez
irakurtzen duenean eta harritzen uzten
denean, batik bat informaziozko liburuak
bezalako obra bisual, dinamiko eta
iradokitzaileekin kontatzen badira.
Izenburu sorta bat aurkezten dugu
mundura ikuspuntu askotatik hurbiltzeko,
askotariko gaiei buruzko liburuak, ikasten
laguntzeko eta, batik bat, ikaskuntzaz
gozarazteko.

Zer handiak diren
helduak!
Martxoaren 2tik 31ra. Liburutegia
> Haur, gazte eta helduentzat.
Helduek gure gizartean gero eta
protagonismo handiagoa dute, bai eta
liburuetan, filmetan eta mota orotako
sorkuntzetan ere. Hala ere, handia izateak
duela zenbait hamarkada zuen
esanahiaren oso bestelako esanahia
dauka. Erakusketa batek eskainiko du
bilakaera horren panorama bat, bai
informaziozko obretan bai fikziozkoetan,
eta, halaber, askotan estereotipoak
apurtzen dituzten helduak protagonista
dituzten haurrentzako liburuak ere
eskainiko dira.

II. Quentin Blake. Arg.: Océano.
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café con libros. La España vacía
Asteartea, 18:00. 1. gela
> Genero guztietako literaturari buruzko solasaldia, helduei zuzendua. Villar
Arellanok koordinatua.
2016an, Sergio del Molino idazle eta kazetariak La España vacia liburua
argitaratu zuen. Lan horretan, landa eremuen despopulazioaren fenomenoa
landu zuen. Liburua salaketa mugimendu baten eragilea izan zen, eta izenburu
hori termino enblematiko bihurtu zen. Lan horretaz gain, gai horri ikuspuntu oso
desberdinetatik aurre egiten dien bi eleberri nabarmen aztertuko ditugu.

Urtarrilak 14: Los asquerosos. Santiago Lorenzo.
otsailak 11: La España vacía. Sergio Del Molino.
martxoak 10: Tierra de mujeres. María Sánchez.

Liburutegiak zortzi irakurketa klub koordinatzen ditu: lau helduentzat
(literatura orokorreko bi –bat euskaraz eta bestea gaztelaniaz–, beste
bi espezializatu –literatura historikoa eta bidaiena, eta haur eta
gazte literatura–) eta gazte, haur eta umetxoentzako lau.
Klubetako kide izateko, eta solasaldietan parte hartzeko, aldez
aurretik izena eman behar da.

TERTULiAS LiTERARiAS
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TERTULiAS LiTERARiAS

Ítaca. Australia
Asteartea, 18:00. 1. gela
> Literatura historikoari eta
bidaietakoari buruzko solasaldia,
helduei zuzendua.
Rebeca Errok koordinatua.
Neguko hotzetik ihes eginez, Australia
urrunera joango gara, munduko
seigarren herrialde handienera.
Hasteko, bertako paisaian zehar ibiliko
gara, Bill Bryson bidaia idazle
dibertigarriaren urratsei jarraituz.
Ondoren, bertako literaturaren bi
adibide ezagutuko ditugu: Joan
Lindsayren eleberri enigmatikoa eta
Trent Daltonen lan saritua.
Urtarrilak 21: En las antípodas. Bill
Bryson.
otsailak 18: Picnic en Hanging Rock.
Joan Lindsay.
martxoak 17: El chico que se comió el
universo. Trent Dalton.
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Liburuz liburu. 
Barruko gerrak
Asteartea, 18:00. 1. gela
> Euskarazko literatura, helduei zuzendua.
Ángel Errok koordinatua.
Joanes Ezpondak esan zuen: “Gerra zibil bat
dago nire gogoan”. Gorputza ere askotan da
gudu zelaia. Eta egon badaude gatazka
heroiko (eta askotan maskulino)en ondorioak
jasatzen dituzten ahots isildu (eta askotan
femeninoak). Konflikto horiei guztiei aurre
eginen diegu hiru nobela oso ezberdinen
bidez.

Sarraski zaharrak
Euskaldunez osatutako Lehen Mundu Gerrako
erregimendu baten ibilerak, ikusten duten eta
sufritzen duten krudelkeria neurririk gabeko
kontakizun gordina, gerraren zentzugabea.
Su zelaiak, Mikel Peruarena.
Urtarrilaren 28an, 18:00etan.

Kantu tristea
Norberaren bilaketa eta eraikuntza baten
kronika. Generoaren konplexutasun osoa
egilearen zalantza, ezinegon eta desira
guztiekin. Identitate indibiduala besteekiko eta
besteekin, komunitatean, eraikitzearen zaila
Mari-mutilhandi baten bluesa, Leslie Feinberb
(Itzultzailea: Fermin Zabaltza).
otsailaren 25ean, 18:00etan

Bizi eredugarria
Seme iraultzailea galdu duen ama alargun
baten bizitza apala ekartzen digun eleberri
hau ia modu garaikidean kontatzen digu
SBSEko Purga Handiaren berri.
Sofia Petrovna, Lidia Chukovskaya
(Itzultzailea: Josu Zabaleta).
martxoaren 24ean, 18:00etan 
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ipuinen behatokia: bildumagileak
Asteartea, 18:00. 1. gela
> Haur eta gazte literatura, helduei zuzendua. Villar Arellanok eta Sara Machucak
koordinatua.
Nork ez du izan inoiz bilduma bat? Objektuak, argazkiak, landareak eta abar
biltzea dibertimendu bat baino askoz ere gehiago da: altxor txiki berezi baten
zaindari bihurtzea da; zenbait pieza biltzea zenbat eta zailagoa izan, orduan eta
erakargarriagoak, iradokitzaileagoak eta misteriotsuagoak dira: irudimenerako
makineria boteretsua. Hiruhileko honetan, liburuen bildumagile ospetsu batzuk
bisitatuko ditugu.

otsailak 4: El coleccionista de relojes extraordinarios. Laura Gallego.
martxoak 3: El guardián del olvido. Manuel Gisbert y Alfonso Ruano.
martxoak 31: La tienda de palabras. Jesús Marchamalo.
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El viernes… TBo
Urtarrilaren 10etik martxoaren 27ra,
ostirala, 18:00. 1. gela
> Komikiaren haur kluba, 9 urtetik aurrera.
Sara Machucak koordinatuta.
Gustuko dituzu Asterix eta Tintin? Nahiko
zenituzke komikietako beste abenturazale
batzuk ezagutu? Hala bada, hauxe da zure
txokoa; gure pertsonaia gogokoenei buruz
hitz egiteko, iradokizunak partekatzeko eta
izenburu berriak ezagutzeko txoko bat. 

TERTULiAS LiTERARiAS

Bucclub
Urtarrilaren 10etik martxoaren 27ra,
ostirala, 19:00. 1. gela
> Gazteentzako irakurketa kluba, 12
urtetik gora.
María Arbeloak koordinatuta.
Ostiral arratsaldetan leku bat gordeko
dizugu liburutegian; denbora libreaz
gozatzeko eta zure zaletasunak zu
bezalako beste batzuekin partekatzeko
espazio bat. Zinema, musika, manga, sare
sozialak eta askoz ere gehiago izango
dituzu zain gune honetan astero.

malacatú 
Asteazkena, 16:15-17:00. 
Haur liburutegia
> Lehen haurtzarorako (2016an eta
2017an jaiotakoak) eta haien familientzako
irakurketa kluba.
Iñaki Carreterok koordinatuta.
Liburutegiak txikienei gordetako denbora
bat; istorioak, esperientziak, orriak eta
barreak partekatzeko talde bat; formula
eta errima artean liburuak deskubritzeko
klub bat: “Fi, fa, fu malakatu!".

2 urtekoen taldea (2017an jaiotakoak)
Urtarrilak 8: Kuku… tras! Ezustekoz
beteriko liburuak.
otsailak 5: Ikasteko orrialdeak.
martxoak 4: Irakurri, kantatu eta jolastu.

3 urtekoen taldea (2016an jaiotakoak)
Urtarrilak 22: Liburu handiak, txikiak,
erraldoiak eta nanoak.
otsailak 19: Nire lehen liburu
dokumentalak.
Apirilak 1: Hitzak eta irudiak
"irakurtzea": album ilustratuak.
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coNocE TU BiBLioTEcA  

PRESTAKUNTZA JARDUERA
Liburutegirako bisita
gidatuak
Urtarrilak 13, otsailak 10 eta martxoak
9, astelehena. 17:00. Liburutegia
> Gazte eta helduei zuzendua. Lorena
Gilek koordinatuta.
Ibilbide bat liburutegiko ataletatik, funtsa
antolatzeko eta katalogoetara sartzeko
sistema eta zerbitzuen funtzionamendua
ezagutzeko. Informazio osagarria emango
da idatziz.

PRESTAKUNTZA JARDUERA
visitas guiadas 
irakasleentzako bisita
gidatuak
Urtarrilak 21 eta otsailak 18, asteartea.
18:00. Liburutegia
> Hezkuntza ziklo guztietako irakasleei
zuzendua.
Villar Arellanok koordinatuta.
Talde txikietan (4 edo 5 pertsona)
antolaturiko topaketa bat liburutegian
eskuragarri dauden hezkuntza baliabideak
eta haiek eskuratzeko modua zein aukera
didaktikoak ezagutzeko.

Liburutegiak eskaintzen dituen aukera guztiak eza-
gutzeko eta bertako baliabideak erabiltzen ikasteko
programa bat.
Parte hartze librea, aldez aurretik izena emanda
Nafarroako Kutxa Fundazioaren telefono zenbakiaren
(948 222 44) edo webgunearen bidez.

http://www.bibliotecaspublicas.es/civicAN
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vEciNoS dE LETRA - LETRAKidE

TOPAKETA
margarita Leoz.
Ustekabeko bitxikeriak
Urtarrilak 30, osteguna, 19:30.
Liburutegia
> Literatur begiradari eta eraldatzeko duen
efektuari buruzko gogoeta, edo idazleek
harriduraren iragazkitik bizitza fokuratzen
duten moduari buruzkoa.
Margarita Leoz Iruñean jaio zen 1980an, eta
Frantses Filologian lizentziaduna
(Salamancako Unibertsitatea) eta
Literaturaren Teoria eta Literatura
Konparatuan lizentziaduna da
(Bartzelonako Unibertsitatea). El telar de
Penélope (2008) poesia liburua eta
Segunda residencia (2011) eta Flores fuera
de estación (2019) kontakizunen liburuak
argitaratu ditu.

TOPAKETA
Ángel Erro. 
Eguneroko idazketa
Martxoak 26, osteguna. 19:30.
Liburutegia
> Jarduera euskaraz egingo da.
Bizitza eguneroko batean idazteko ohitura
eta ahalegin horren emaitza: errealitate
apunteak, testuzko bat-bateko argazkiak.
Ángel Erro Iruñean jaio zen 1978an,
Burlatan bizi izan zen, eta gaur egun, Iruña
eta Madril artean bizi da. .Zuzenbidean eta
Euskal Filologian lizentziaduna da. .Euskaraz
idazten du, batik bat poesia, nahiz eta
prentsan ere jarduten den (Berria),
zutabegile. Lan hauek egin ditu: Eta
harkadian ni (2002), Gorputzeko Humoreak
(2005) eta Lerro etena (2019).

Literatura solasaldien ziklo berri bat aurkezten dugu, gure inguruko
egileekin (Iruñakoak eta alboko beste udalerri edo erkidego batzuetakoak)
topaketa bat liburutegian, literaturaren arloko inpresioak eta proiektuak
partekatzeko.
Parte hartze librea, aldez aurretik izena emanda.
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Liburutegiko ohiko funtzionamendua hausten duten proposamenak,
orriak irudiekin, soinuekin, usainekin, testurekin, zaporeekin… konbi-
natzen dituzten irakurketak. Literaturan barrena eramaten uzteko eta
gurekin beste lengoaia eta plazer batzuetan murgiltzeko gonbidapen
bat. Bazatoz?
Parte hartze librea, aldez aurretik izena emanda.

LEER coN LoS ciNco SENTidoS

IRAKURKETAK, MARRAZKIAK ETA UMOREA
Nafarroa: istorioak eta kontakizunak 
Otsailak 27, osteguna. 19:30. Liburutegia
> César Orozekin (ilustratzailea) eta Mikel Zuzarekin (historialaria eta liburuzaina).
Literatura topaketa bat proposatzen dugu, Nafarroa agertokitzat eta umorea ildo gidaritzat
hartuta. César Orozek eta Mikel Zuzak beren eta beste batzuen istorioen dastaketa bat
eskainiko digute, Erreinu Zahar batean girotutako kontakizunak, zeinetan pertsonaia
historikoak, literarioak eta abar agertuko diren, baita despistatutako elementuren bat ere.
Horrela, hitzek eta marrazkiek ispilu dibertigarri bat osatuko dute, bertan begiratzeko keinu
artean eta geure irudiaz barre egiteko, proposamen ironiko, lotsagabe eta, batzuetan,
samurrarekin.
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dE vivA voZ

dE vivA voZ  
Urtarrilaren 13tik martxoaren 30era, astelehena, 
18:00. Haurren liburutegia
> 4 urtetik gorako haurrentzat. Sarrera librea edukiera bete
arte.
Irakurketa sustatzeko programa honen helburua da haurrei
testu onenak hurbilaraztea heldu baten ahotsean; hurbileko
topaketa da, hitzek bizia hartzen dute eta liburu batek pitz
dezakeen erakarpena erakusten dute.
Boluntario talde batek txandaka egingo ditu irakurketak
liburutegiko taldearen laguntzarekin: ipuinek eta poemek
soinua jarriko diete liburutegiko astelehenei.
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Bereziki nerabe eta gazteent-
zako proposamenak: elkart-
zeko eta aisialdiko espazioak
dira, irakurketari eta fikzioari
lotutakoak haien askotariko
arloetan.

#Biblioteca, 
#TerritorioJoven

JOLAS ESPAZIOA
Joko-TK, abentura 
eta jolasa
Urtarrilaren 10etik martxoaren 27ra,
ostirala, 17:00-21:00. 1. gela
> 10 urtetik gorako gazteentzat.
Ez galdu proposamen hau: jolas bilduma
bat talde txikietan partekatzeko eta
ostiral arratsaldeez gozatzeko
liburutegian.
Kontsultatu gure katalogoa, aukeratu
gustukoen duzun jolasa eta erreserbatu
mahai bat (edo bat egin taldeetako
batekin). Zure zain gaude!

IRAKURKETA ERAKUSLEIHOAK
maitasun istorioak
Otsailaren 3tik 29ra. 
Liburutegia

Eman gai bat, 
hartu liburu bat
Martxoaren 2tik 31ra. 
Liburutegia
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TERTULIA LITERARIA
BUccLUB  
Urtarrilaren 10etik
martxoaren 27ra, ostirala, 18:00. 
1. gela
> Gazteentzako irakurketa kluba, 12
urtetik gora.
María Arbeloak koordinatuta.
Ostiral arratsaldetan leku bat gordeko
dizugu liburutegian; denbora libreaz
gozatzeko eta zure zaletasunak zu
bezalako beste batzuekin
partekatzeko espazio bat.

TERTULIA LITERARIA
irakurketa
epizentroak
Otsailak 6 eta 13, osteguna, 18:00.
1. gela
> Nafarroako Kutxa Fundazioaren
liburutegiak bat egiten du Nafarroako
Liburutegi Publikoen eta Hezkuntza
Departamentuaren ekimen honekin, bi
irakurketa klubi harrera egiteko, Foru
Komunitatean ikasturte osoan bilduko
diren 30 irakurketa klubetatik.
Nafarroako hamaika institututako
seiehun ikaslek baino gehiagok parte
hartzen dute, eta haren helburua da
epaimahai kolektibo bat eratzea,
2018an gaztelaniaz argitaratutako
gazte eleberri onena zein den
erabakiko duena.

#BiBLioTEcA, #TERRiToRioJovEN




