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LABORATEGIAK 
IPUINEN BEGIRATOKIA 
ELKARTASUNA 
PENTSAMENDUA 
KULTURA FAMILIAK 
NIRE LEHEN ALDIA 
IPUINAREN ORDUA 
ZUHAITZ PROIEKTUA 
PRESSPLAY! JAKIUNDE 
SOINU PAISAIA MUSIKA
LIBURUTEGIA #F KLABEAN  
AHOZKO KONTAKIZUNA 
HEZKUNTZA PERIFERIAK 
ESPERIENTZIAK LIBURUZ LIBURU 
AHOZ GORA GAZTE LURRALDEA 
ARTLAB LITERATURA 
BEHATU, EGIN SORKUNTZA
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INFORMAZIOA

- Zer da
CIVICAN?

- Nola iritsi

- Ordutegiak

- CIVICAN sare
sozialetan

- Jardueretan
parte hartzea

- Higiene eta
segurtasun
neurriak

- Aretoak uztea
eta alokatzea

12

ELKARTASUNA 

- Afrika behar-
beharrezkoa

- Komunitateak
sarean

- Isterria Foroa

- Periferiak

- Pentsamen-
duaren gela

- CIVICAN
topaketak

- #F klabean
- Nafarroako

Kutxa
Fundazioa,
zabalik

- Behatu, egin
- Soinu paisaia
- Pressplay!

14

KULTURA
24



- Irakurketa
erakusleihoa

- Literatur
solasaldiak

- Vecinos de letra
- Letrakide

- Irakurketa gida

- Bost
zentzumenekin
irakurtzea

- Boz goran

- #liburutegia,
#gaztelurraldea

- Ezagutu zure
liburutegia

- Jakin Mina
2020-2021
Nafarroan

- ArtLAB

- Ipuinaren ordua

- Nire lehen aldia

- Zuhaitz
proiektua

- Bizi naizen hiria
(bir)pentsatzea

HEZKUNTZA
36

FAMILIAK
38

LIBURUTEGIA
46

5

ez huts
egin!



6

u
rr

ia
astelehena asteartea asteazkena

26
KÁPSULA 20. or.

Los jóvenes solidarios.
Ciudadanía y responsabilidad
individual

27
LABORATEGIA 23. or.

11:15 Musika oroitzeko

LITERATUR 
SOLASALDIAK 42. or.

18:00 Ipuinen begiratokia: harre-
manetan jarraitzen dugu

28

IPUINAREN 
ORDUA 40. or.

18:00 Go with the flow

19

AHOZ GORA 58. or.

18:00 

20

LABORATEGIA 23. or.

11:15 Musika oroitzeko

LITERATUR 
SOLASALDIAK 51. or.

18:00 Iraganeko zamak

21
TOPAKETA 27. or.

19:30 19:30 Lo viral; Jorge
Carrión-en eta Alberto
Nahum Garcíaren arteko
topaketa
IPUINAREN 
ORDUA 40. or.

18:00 Hojas y hojas de papel

12 13
LITERATUR 
SOLASALDIAK 19. or.

Ítaca
LABORATEGIA 23. or.

11:15 Oroitzeko musika

14

5
KAPSULA 20. or.

Salud mental y
estimulación cognitiva

HITZALDIA 30. or.

19:00 El claustro de la catedral
de Pamplona: una obra excep-
cional del gótico europeo

6 LITERATUR
SOLASALDIAK 19. or.

Kafea liburuekin: Afrika 
eta Mendebaldea

7

IPUINAREN 
ORDUA 40. or.

18:00 Rodando con Rodari

IPUINAREN 
ORDUA 40. or.

18:00 Flobin eta ipuin 
miresgarriak

AHOZ GORA 58. or 18:00 
PRESTAKUNTZA
JARDUERA 60. or. 17:00 
Bisita gidatuak liburutegira

PRESTAKUNTZA
JARDUERA 60. or. 17:00 
Irakasleentzako bisita gidatuak

AHOZ GORA 58. or.

18:00 

PRESTAKUNTZA
JARDUERA 60. or. 

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!
Astearte eta osteguna
abenduaren 17ra arte

PRESTAKUNTZA
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!!

PRESTAKUNTZA
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!!

FOROA 25. or.

19:30 Gazteen parte-hartzea
eta COVIDa
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egutegia urria-abendua 2020

osteguna ostirala larunbata igandea

1 IRAKURKETA
ERAKUSLEIHOA
47. Or. Eman gai bat, 
hartu liburu bat
Azaroaren 14ra arte

48. or.

- Zein handiak diren 
adinekoak!

- Gianni Rodari
- Miguel Delibes
Urriaren 31ra arte

2

LITERATUR 
SOLASALDIAK 53. or.

18:00 Ostiralean... TBOa

3

LABORATEGIA 44. or.

18:00 Burbuila batean bizi
gara

4

8

PRESTAKUNTZA
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!

9

LITERATUR 
SOLASALDIAK 53. or.

18:00 Ostiralean... TBOa

10

LABORATEGIA 44. or.

18:00 Burbuila batean bizi
gara

11

15

PRESTAKUNTZA
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!

16

LITERATUR 
SOLASALDIAK 53. or.

18:00 Ostiralean... TBOa

17 18

22

PRESTAKUNTZA
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!

23
ISTERRIA FOROA
22. or.

LITERATUR 
SOLASALDIAK 53. or.

18:00 Ostiralean... TBOa

24
TAILERRAK 18. or.

Diáspora Grooves
- Afrikako dantza urbanoak. 17:00
- Street Food Afrikarra. 16:30 eta
18:00
- Diaspora Grooves. 20:00

25

29 ERAKUSKETA 15. or.

Ellas deciden, África 
con voz de mujer
Azaroaren 28ra arte

30
LABORATEGIA 39. or.

18:00 Begiratu. Pentsatu.
Irudikatu
LITERATUR 
SOLASALDIAK 53. or.

18:00 Ostiralean... TBOa

TOPAKETA 54. or.

19:30 Hitzak eta trazuak

AHOZKO KONTAKIZUNA
57. or.

19:30 Apalategiaren atzean.
Liburutegiei omenaldia

31

ISTERRIA FOROA
22. or.

TAILERRA 59. or.

19:00-21:00 Fanzine 
kolektiboa

TAILERRA 59. or.

19:00-21:00 Fanzine 
kolektiboa

TAILERRA 59. or.

19:00-21:00 Fanzine 
kolektiboa

TAILERRA 59. or.

19:00-21:00 Fanzine 
kolektiboa
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MINTEGIA 33. or.

Un paisaje tangible 
de la memoria
Abenduaren 17ra arte

IRAKURKETA 
ERAKUSLEIHOA 49. or.

- Afrika: behar-beharrezko letrak
- Afrika: haurren irakurgaiak
Azaroaren 30era arte

3
LITERATUR 
SOLASALDIAK 19. or.

Kafea liburuekin: África y
Occidente
LABORATEGIA 23. or.

11:15 Musika oroitzeko

4

TOPAKETA 416. or.

19:30 Solasaldia: Mujeres
africanas, identidades
múltiples en occidente
ENTZUNALDI GIDATUA
29. or. 19:30 OSN/2. zikloa.
El destino de un motivo

30

23

HITZALDIA 31. or.

19:00 Descubriendo el
claustro románico - Los
grafitos, testigos de la vida
en el claustro

24
LABORATEGIA 23. or.

11:15 Musika oroitzeko

LITERATUR 
SOLASALDIAK 52. or.

18:00 Ipuinen begiratokia: ha-
rremanetan jarraitzen dugu

25

IPUINAREN 
ORDUA 41. or.

18:00 Windy day

16 17
LABORATEGIA 23. or.

11:15 Musika oroitzeko

LITERATUR 
SOLASALDIAK 52. or.

Gizon berria

18

9
KAPSULA 21. or.

Personas vulnerables, pobreza

HITZALDIA 30. or.

19:00 Las claves de la
restauración: estudios
previos e intervención

10
LITERATUR 
SOLASALDIAK 19. or.

Itaka

11

LABORATEGIA 23. or.

11:15 Musika oroitzeko

KONTZERTUA 28. or.

19:30 1. zk. Ganbera
Kontzertua Beethoven
Septimino

IPUINAREN
ORDUA 41. or.

18:00 Cuentos de
siviembre

IPUINAREN
ORDUA 41. or.

18:00 Abenturak 
ipuinak pontxarekin

IPUINAREN 
ORDUA 41. or.

18:00 El paraguas charlatán

AHOZ GORA 58. or. 18:00 

AHOZ GORA 58. or.

18:00 

AHOZ GORA 58. or.

18:00 

AHOZ GORA 58. or.

18:00 

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or. 17:00 
Bisita gidatuak liburutegian

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or. 17:00 
Irakasleentzako bisita gidatuak

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!

FOROA 26. or.

19:30 Nuestras vidas no
entran en la norma

astelehena asteartea asteazkena



9

egutegia urria-abendua 2020

5

TOPAKETA 17. or.

19:30 La banda sonora de las
literaturas africanas

6

LITERATUR 
SOLASALDIAK 53. or.

18:00 Ostiralean... TBOa

7

LABORATEGIA 45. or.

18:00 Aulkiak

8

12

TOPAKETA 17. or.

19:30 La llamada de África

13

LITERATUR 
SOLASALDIAK 53. or.

18:00 Ostiralean... TBOa

14

PRESSPLAY! 35. or.

11:00-13:00 TAILERRA. Soinu
bidaia Antropoloops-ekin 
19:00 ESPERIENTZIA.
Antropoloops: munduko
musika aniztasuna josten

15

19 20

HITZALDIA 37. or.

17:30 La democratización de
la tecnología.
Supercomputación y
bioinformática para el
desarrollo de la Medicina
Personalizada

21

LABORATEGIA 43. or.

18:00 ContarNOS

22

26

TOPAKETA 27. or.

19:30 Maider Zabala,
relevancia de la ciencia en la
mejora de la sociedad

27

LABORATEGIA 39. or.

18:00 Otras visiones posibles

LITERATUR 
SOLASALDIAK 53. or.

18:00 Ostiralean... TBOa

28 29

LITERATUR 
SOLASALDIAK 53. or.

18:00 Ostiralean... TBOa

TOPAKETA 55. or.

19:30 Belztasun ikusezina 
(La negrura invisible)

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!

osteguna ostirala larunbata igandea
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LABORATEGIA 23. or.

11:15 Musika oroitzeko

2

28 29 30

21 22 23

14

HITZALDIA 31. or.

19:00 El proyecto
arquitectónico de la
restauración del claustro de
la catedral de Pamplona

15 16

ENTZUNALDI GIDATUA
29. or.

19:30 OSN/5. zikloa. 
Sueños y aventuras

7 8 9

AHOZ GORA 58. or. 18:00 

AHOZ GORA 58. or.

18:00 

PERSTAKUNTZA
JARDUERA 60. or. 

17:00 Bisitaldi 
gidatuak liburutegira

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!

astelehena asteartea asteazkena
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egutegia urria-abendua 2020

3 4

LITERATUR 
SOLASALDIAK 53. or.

18:00 Ostiralean... TBOa

5 6

10 11

HITZALDIA 37. or.

17:30 ¿Dónde está mi gen
emprendedor?
LITERATUR 
SOLASALDIAK 53. or.

18:00 Ostiralean... TBOa

12 13

17

TOPAKETA 56. or.

18:00 Irakurketa gidaren 
aurkezpena

18

IRAKURKETA 
ERAKUSLEIHOA 49. or.

- Urteko liburuak
Urtarrilaren 16ra arte

LITERATUR 
SOLASALDIAK 53. or.

18:00 Ostiralean... TBOa

19

ESPERIENTZIA 42. or.

17:30 eta 18:30 Aupapá

20

24 25 26 27

31

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!

PRESTAKUNTZA 
JARDUERA 60. or.

12:00 edo 17:00 Ikastaro 
katilukada: gainditu etena!

SOINU PAISAIA 34. or.

- 18:00 SAIOA.
Monika Elektra DJ

- 19:30 LIVE. Nad Spiro
- KAPSULA.

MINTEGIA 33. or.

Un paisaje tangible 
de la memoria

osteguna ostirala larunbata igandea
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INFORMAZIOA 

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

Haurren liburutegia (3-12 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

CIVICAN Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro soziokulturala da, belaunaldien ar-
teko 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 jasangarritasun kontzientzia bultzatzen ere, Nafarroako
herritarren parte hartze aktiboarekin.

ZER DA CIVICAN?

Zentroaren jarduera sare sozialetan azaldu eta partekatzen da, CIVICANek profil aktiboa
du Youtube, Twitter eta Facebook-en. Gainera, programak, zerbitzuak eta jarduerak
ezagutu daitezke, baita Nafarroako Kutxa Fundazioaren jardueraren berri garrantzit-
suenak ere, web orrian www.fundacioncajanavarra.es eta liburutegiko informazioa kont-
sultatu www.bibliotecaspublicas.es/civican eta https://civicanlib.blogspot.com.

CIVICAN SARE SOZIALETAN

CIVICAN - Pio XII.a etorbidea 2, PK 31008 Iruñea - T 948 222 444

Autobusez. Geltokia gertu duten lineak: 1, 4, 15, 18.
Erabil daitezkeen beste linea batzuk: 8, 9, 10, 12.

Bizikletaz. Aparkalekua sarreran.

Autoz. Aparkaleku publiko bat hurbil.

NOLA IRITSI



CIVICAN gune irisgarri bat da. Entzunaretoko jarduera guztiak irisgarriak
dira entzumen desgaitasuna duten pertsonentzat, begizta magnetikoaren
bitartez.

Gorrentzat irisgarriak izan daitezen zeinu hizkuntzako interpreteekin eta/edo
azpitituluekin egingo diren jarduerak dagozkion sinboloekin adierazita daude.

Eraikinera eta erakusketetara libreki eta doan sar daiteke.

Jardueretan* parte hartzeko, besterik adierazi ezean, aldez aurretik izena
eman behar da posta elektronikoaren bitartez (informacioncivican@funda-

cioncaja- navarra.es) edo Nafarroako Kutxa Fundazioaren Linearen bitartez (948
222 444),

urriaren 1etik, ostegunarekin (09:00), edukiera bete arte. Pertsona bakoitzak gehienez
2 erreserba egin ahal izanen ditu. Jardueretan parte hartzeko, beharrezkoa da CIVI-
CANeko datu basean alta emana egotea. Pertsona oro erregistra daiteke, doan,
bere nortasuna egiaztatzen duen dokumentu ofizial bat aurkeztuta.

*Jarduerak Ikuskizun Publikoei eta Josteta Jarduerei buruzko martxoaren 13ko
2/1989 Foru Legearen arabera arautzen dira.
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JARDUERETAN PARTE HARTZEA

CIVICANek aretoak eskaintzen ditu era guztietako erabileretarako: hitzaldiak, aur-
kezpenak, ikastaroak, bilerak, kontzertuak, jardunaldiak eta biltzarrak Ingurune
seguru batean eta gaur egungo arauetan xedatzen diren higieneko eta segurtasuneko
neurri guztiak hartuta.

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

Gaur egungo arauetan xedatutako higieneko eta segurtasuneko neurri guztiak hartu
ditu Nafarroako Kutxa Fundazioak. Zentroaren kontingentzia plan orokorra prestatu
da, maskara nahitaez erabili behar da eta pertsonen artean 1,5 metroko distantzia
bermatzen da. Gainera, hidrogel banagailuak ipini ditugu areto guztietan, eta
espazioetan seinaleak jarri dira zirkulazioa antolatzeko. CIVICANen lan egiten duten
pertsonek prestakuntza jaso dute erabiltzaile guztiei laguntzeko, ikastaro, tailer,
jarduera eta zerbitzuen programazioan parte hartzeko esperientzia segurua izan
dadin. Esteka honetan aurki daiteke CIVICAneko higiene eta segurtasuneko neurriei
buruz MAIZ EGITEN DIREN GALDEREN (FAQ) dokumentua.

HIGIENE ETA SEGURTASUN NEURRIAK

https://www.fundacioncajanavarra.es/sites/default/files/civican_-_informacion_covid19.pdf
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ELKARTASUNA
jarduerak

Afrika behar-beharrezkoa partzuergoarekin lankidetzan egindako
programa. Afrikako aktualitatea ezagutzeko konferentziak, erakusketak
eta literatura.

AFRIKA BEHAR-BEHARREZKOA

ERAKUSKETA

Ellas deciden, 
África con voz de mujer
Urriaren 29tik azaroaren 28ra. Ataria

> RUIDO Photok argitaratu eta Asamblea de Cooperación por la
Paz kolektiboak lagatakoa.

Mendebaldeko Afrika da mundu osoan genero
desparekotasun handiena duen azpieskualdea. Nigerreko
eta Senegalgo emakume gehienen kasuan, hezkuntza,
osasuna, lurraren jabetza, baliabide ekonomikoak edo
parte-hartze politikoa izateko tradizioen, arau sozialen
eta botere politiko eta ekonomikoen aurka borrokatu
behar dute egunero.

Baina Mendebaldeko Afrikan emakumeak aldaketaren
eragile ere badira. Proiektu honetan, eskualde horretako bi
herrialde aztertu dira, emakumeen historiak ikusgai egiteko;
hain zuzen ere, antolakuntza komunitarioko eta nork bere
burua hobetzeko prozesuen bitartez,genero rolak aldatzen eta
desparekotasunak murrizteko borrokan ari diren emakumeen historiak.

Aurkezpena eta
bisitaldi gidatua

erakusketan, RUIDO
Photo kolektiboko

ordezkarien eskutik.

Osteguna, urriak 29,
19:00. Ataria
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ELKARTASUNA
jarduerak

AFRIKA BEHAR-BEHARREZKOA

TOPAKETA

Conversatorio: 
Mujeres africanas,
identidades 
múltiples 
en occidente
Asteazkena, azaroak 4, 19:30.
Entzunaretoa

> Parte-hartzaileak: Agnès Agoton,
Lucía Mbomío eta Ángela Nzambi.
Ángeles Jurado kazetariak
bideratuko du saioa; África no es un
país blogeko erredaktorea da.

Emakume kazetariak, idazleak eta
kulturaren eta gizartearen arloetako
aktibistak, beren nortasunen batura
konplexuari buruz hitz eginen
dutenak beren jatorri edo familia
afrikarra izanik abiapuntu, nahiz eta
hemen bizi diren: beren literatura
lanak; eguneroko bizimodua; lana;
harreman sozialak; zailtasunak;
emakume izatea; beren
konpromisoa ekintzarekin.
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ELKARTASUNA
jarduerak

AFRIKA BEHAR-BEHARREZKOA

TOPAKETA

La banda sonora de 
las literaturas 
africanas
Osteguna, azaroak 5, 19:30.
Entzunaretoa

> Chema Caballero kazetaria, Lucía
Mbomio kazetaria eta Sonia Fernández
Quincoces ‘Blog Literáfricas’. Musika:
Hermanos Thioune.

Literatura ezagutarazteko, ikusmenaz gain,
entzumena ere erabil daiteke. Literaturak
eta musikak hamaika konexio dituzte;
testua erreferentziaz eta artistaz
zipriztintzen dutenak dira kontatzen ari
den istorioan barneratzeko lehen urratsa.

TOPAKETA

La llamada de África
Osteguna, azaroak 12, 19:30.
Entzunaretoa

> “La Otra Orilla” antzerkia, Black Power
neskak, Eztabaida, Flor de África eta África
United.

Nafarroan bizi diren komunitate eta
pertsona afrikarren hitzaldien bitartez,
Afrika hemendik nola ikusten duten
azalduko digute, baita beren herrialdean
zer aldatuko luketen ere, eta bereziki
erreparatuko diete osasunaren,
ekonomiaren eta gizartearen arloko
krisialdiak beren jaioterrian eta beren
eguneroko bizimoduan eragin dituen
ondorioei.
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AFRIKA BEHAR-BEHARREZKOA

TALLERES

Diáspora Grooves
Larunbata, urriak 24. CIVICAN

> Afrikako dantzetan eta kultura
adierazpenetan oinarritutako tailerrak eta
emanaldia, kontinente horri buruzko
imaginario eurozentrikoa urratzearren.

Jarduera hori Redo espazioko PRESSPLAY!
kultura zikloan ere sartzen da.

AFRIKAKO DANTZA URBANOAK
17:00-19:30. Dantza gela 

> Ku’dancin Afrobeatz. Gazte eta helduei zuzendutako tailerra da, eta edonork parte
har dezake aldez aurretik izena emanda. Gehienez 10 lagun.

Kuduro, Coupé Décalé edo Azonto estiloek istorio propioak kontatzen dituzte,
mestizaje batean, kontinentetik eta diasporetatik.

STREET FOOD AFRICANO
16:30ean eta 18:00etan. Sukaldaritza gela

> Flor de África emakume elkartearekin. Gazte eta helduei zuzendutako tailerra da,
eta edonork parte har dezake aldez aurretik izena emanda. Gehienez 15 lagun.

Afrikako sukaldaritzaren aniztasuna adierazteko ehun bizitza beharko genituzke,
baina Flor de África elkarteari esker, pintxoak prestatuko dira: juka kroketak; niebe-a;
ñukman saltsa eta nem-ak, eta edateko bissap eta jengibre zukuak. Saioaren
amaieran dastatu ahal izango dira.

DIÁSPORA GROOvES
20:00-21:00. Entzunaretoa

> Ku’dancin Afrobeatz taldearekin eta Baobab Danza eskolaren laguntzarekin.

Adierazpide kolektiboa, eskola magistralean landutako dantza estiloen
elkarrizketaren bitartez. Bat-batekotasunaren bitartez, konposizio edo koreografia
bat landuko da elkarrekin taldearen bizipen eta sentimenduak adierazteko, dantza
estiloa eta mugimenduak hautatuta.
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LITERATUR SOLASALDIAK

África y Occidente,
identidades
múltiples
> CIVICANeko irakurketa klubetan
letra afrikarrak arakatuko dituzte.
Sonia Fernández Quincoces
‘Literáfricas’ blogeko editoreak
koordinatuko ditu hainbat saio, eta
nortasunaren gaia aztertuko du
hainbat esparrutatik.

África y Occidente

urriak 6: Kopano Matlwa-ren
Nuez de coco.

azaroak 3: Agnès Agboton-en
Más allá del mar de arena. Sonia
Fernández Quincoces-ekin.

Ítaca

urriak 13: Agnès Agboton-en
Más allá del mar de arena.

azaroak 10: Kopano Matlwa-ren
Nuez de coco. Sonia Fernández
Quincoces-ekin.

AFRIKA BEHAR-BEHARREZKOA
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Isolamenduak eta pandemiaren ondorioek bizikidetza modu berriak
planteatu dituzte. Programa digital honen xedea auzo komunitateko
kideen arteko elkarbizitza hobetzen laguntzea da, elkartasuna eta lan-
kidetza bidezko lana indartuko duten ekintzen bitartez.

#Elkartasuna #KomunitateakSarean #Bizikidetza

KOMUNITATEAK SAREAN

KAPSULA

Salud mental y
estimulación
cognitiva
Urriaren 5etik aurrera egongo da
hemen: www.fundacioncajanavarra.es

> Lorea Urabayen-ekin, Psikoestimulazio
kognitiboa dementzietan eta
psikomotrizitatea.

Osasun mentala eta/edo narriadura
kognitiboa areagotu egin dira
adinekoengan gaur egungo egoeran.

Identifikatzen ikastea eta estimulazio
kognitiboa lantzen saiatzea funtsezkoak
dira narriadura hori geldiarazi edo
leuntzeko.

Kapsula honetan, lanerako jarraibide
errazak eta ariketa eskainiko dira, gaiari
familia ingurunean ekin ahal izateko.

KAPSULA

Los jóvenes solidarios.
Ciudadanía y
responsabilidad
individual
Urriaren 26tik aurrera egongo da hemen:
www.fundacioncajanavarra.es

> Parte-hartzaileak: Amaya Vizamanos,
Xirimiri eta @yoteayudoconlasele eta
Médicos Mundi

Zenbait gazteren jokabideak eta haien
erantzukizun indibiduala eztabaidagai izaten
ari dira gizarteko sektore batzuetan.
Kolektibo hori edo beste batzuk
estereotipatzeak errealitatearen ikuspegi
alboratua egitea esan nahi du.

Kapsula honetan, ekimen solidarioen bitartez
gizarteari gehitzea erabaki duten gazteen
esperientziak entzungo ditugu.
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KAPSULA

Personas
vulnerables,
pobreza
Azaroaren 9tik aurrera 
egongo da hemen:
www.fundacioncajanavarra.es

> Pobreziaren eta Gizarte
Bazterketaren Kontrako
Nafarroako Sareko
ordezkariekin.

Herri ekimen eta proiektu
ugari sortu dira
azkenaldian kolektibo
kalteberenei laguntzeko.
Nafarroan gauzatzen ari
direnen testuingurua
azalduko dira; banaka
edo taldeka lagun daiteke
horietan.

KOMUNITATEAK SAREAN
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Nafarroako Kutxa Fundazioaren heziketa bereziko Isterria zentroak
bat egiteko eta hausnarketarako gunea sustatzen du desgaitasun in-
telektualaren esparruan, hezkuntza premia bereziak dituzten pertso-
nengan irakaskuntzako eta ikaskuntza prozesua hobetuko duten
hezkuntza estrategia berriak lantzeko.

ostirala, urriak 23, eta larunbata, urriak 24. Entzunaretoa

Edonork parte har dezake aldez aurretik izena emanda, helbide
elektroniko honetara mezu bat idatzita:
foroisterria@isterria.com

Jarduera streaming bidez ikusi ahal izango da, www.fundacion-
cajanavarra.es webgunean.

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

PERIFERIAK

LABORATEGIA

Musika oroitzeko
Urriaren 13tik abenduaren 1era 
bitarte, asteartero 11:15etik 12:15era. 
1. gela

> Koordinatzailea: Iñigo Mikeleiz, musikaria, eta Mentalia Salud-en
laguntzarekin.

Memoriaren defizita duten pertsonei zuzendutako tailerra da, eta edonork
parte har dezake aldez aurretik izena emanda, helbide honetara mezu bat
idatzita: dirección.pamplona@mentalisalud.es

Laborategi sozialaren helburua da musikaren bitartez arakatu, gozatu,
konektatu eta komunikatu ahal izateko gune seguru bat sortzea,
aniztasunetik lan eginda eta musika elementu bideratzailetzat hartuta
sormena eta pertsonen arteko elkarrizketak indartzeko.
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Espazio dual bat pentsamendu partekatua sortzeko eta pentsa-
menduaren korronteen azterketa soziala egiteko.

Mikel Aramburuk koordinatzen du programa ANAFIE Nafarroako
Filosofia Elkartearen laguntzarekin.

PENTSAMENDUAREN GELA

KAPSULA 

Urriaren 7tik aurrera egongo da hemen:
www.fundacioncajanavarra.es

> Parte-hartzailea: Juan Gutiérrez, Nafarro-
ako Gazteria Kontseiluko presidentea.

Gazteak alertan zeuden pandemiaren aurre-
tik ere; orain, are larriagoa da erabakiak
hartzen parte hartzeko eta berreraikitze
ekonomikoko eta sozialeko prozesuan par-
taide aktibo izateko guneak sortzea.

FOROA

Asteazkena, urriak 14, 19:30.
3. gela

> ANAFIEko Mikel Aramburu, eta NGKko
Juan Gutiérrez.

Gizartearen berreraikitze ekonomiko-sozia-
lean gazteek betetzen duten egitekoari bu-
ruzko elkarrizketa, eta gazteek erabakiak
hartzeko prozesuetan parte hartzeko mo-
duei buruzkoa.

Gazteen parte-hartzea
eta COvIDa
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PENTSAMENDUAREN GELA

KAPSULA 

Azaroaren 11tik aurrera egongo da
hemen: www.fundacioncajanavarra.es

> Nerea Aramendia-rekin, Zientzia politikoe-
tan lizentziaduna.

Dena birplanteatzeko garaia da: Zer eredu
ekonomiko (berr)eraiki nahi dugu? Zer egin-
kizun betetzen dute gure bizitzek kapitalari
lehentasuna ematen dion sistema batean?

FOROA

Asteazkena, azaroak 18, 19:30.
3. gela

> Parte-hartzaileak: ANAFIEko Mikel Aram-
buru, eta Euskal Herriko Unibertsitateko or-
dezkariak.

Ezagumenari buruzko elkarrizketa, gaur
egungo errealitatea ulertzeko.

Nuestras vidas no
entran en la norma
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Pentsamenduaren eta eztabaidaren gune honetan, zientzia, gizarte
eta kultura arloko hainbat protagonistak etorkizuneko gizarteak
izango dituen erronka nagusiak partekatzen dituzte ikusleekin.

CIvICAN TOPAKETAK

TOPAKETA 

Lo viral, encuentro
entre Jorge Carrión 
y Alberto Nahum
García 
Asteazkena, urriak 21, 19:30.
Entzunaretoa.

> XXI. mendea noiz hasi zen? New Yorkeko Dorre
Bikiak erori zirenean ala Wuhan-en birus bat gi-
zon baten gorputzean sartu zenean? SARS-CoV-

2 al da lehen cyborg patogenoa?

Netflix, Zoom edo Amazon multi-
nazional pandemikoak al dira?

Nola irudika daiteke zientzia
fikzioa eguneroko errealitate
bihurtzea?

Jorge Carrión Giza Zientzietan
doktorea da Bartzelonako
Pompeu Fabra unibertsitatean

eta UPF-BSMko Literatura Sor-
kuntzako masterraren zuzendari-

kidea da; 

modu erregularrean argitarat-
zen ditu iritzi artikuluak The
New York Times edo La Van-
guardia komunikabideetan,
besteak beste. 

Hainbat liburu ere idatzi ditu:
Teleshakespeare, Libre- rías, Bar-

celona, Contra Amazon eta Lo viral.

Alberto Nahum García Nafarroako Unibertsita-
teko Ikus-entzunezko Komunikazioko irakasle ti-
tularra da, eta komunikabideetan maiz agertzen
da telebistako serieei buruzko aditu moduan.

Gaur egungo intoxikazioari, online kultura kontsu-
moari eta horrek etorkizunean izango dituen on-
dorioei buruz hitz eginen dute.

TOPAKETA 

Maider Zabala,
relevancia de la
ciencia en la
mejora de la
sociedad
Osteguna, azaroak 26, 19:30.
Entzunaretoa.

> Zientzian inbertitzea ezinbestekoa
al da eta zer eragin izan dezake gure
gizartean? Zenbat denbora itxaron
behar da zientziaren eragina ikusteko?
Eta txerto bat izateko?

Zientzian modu jarraituan inbertitzeko
beharrari eta bizi kalitatea hobetzeko
erronkari buruz.

Maider Zabala doktorea, berriki sortu-
tako ‘Onena Medicines’ bioteknolo-
giako enpresaren sortzailea Neethan
Lobo doktorearekin batera. Elkarrekin,
onkologiaren, medikuntza erregenera-
tiboaren, immuno-onkologiaren eta
terapia genikoaren esparrutako espe-
rientzia biltzen dute.
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Nafarroako Kutxa Fundazioa-
ren eta Baluarte Fundazioaren
arteko elkarlanari esker, Na-
farroako entzuleek Nafarroako
Orkestra Sinfonikoko instru-
mentisten talde txikiek es-
kainitako kontzertu didakti-
koen ziklo batez gozatzeko
aukera izaten dute eta, har-
tara, ganbera musikaren be-
rezko intimitatea lantzen dute.
Gainera, NOSren sasoiko
kontzertuak hurbiltzen dira,
iruzkindutako entzunaldien
eta artistekin egindako topa-
keten bitartez.

#F KLABEAN

KONTZERTUA

1. zk. Ganbera
Kontzertua.
Beethoven
Septimino
Asteazkena, azaroak 11, 19.30.
Entzunaretoa

> Programa: L. V. Beethovenen Mi be-
mol Maiorreko Zazpikotea, op.20 (Septi-
mino).

Interpreteak: Enrico Ragazzo (biolina),
José Ramón Rodríguez (biola), Carlos
Fructuoso (biolontxeloa), Raquel Migué-
lez (kontrabaxua), Elisa López (klari-
nete), Ferran Tamarit (fagota), Aritz Gar-
cía de Álbeniz (tronpa).
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ENTZUNALDI GIDATUA

OSN/2. zikloa. 
El destino de 
un motivo
Asteazkena, azaroak 4, 19:30.
3. gela

> María Setuáin Belzunegui musika bitarteka-
ritzan espezializatutako irakaslearen eskutik.

Beethoven-ek Sinfoniaren etorkizuna aurrei-
kusi zuen lau noten energia ahaltsuan, mo-
tibo bateratzailea, motor labur eta eraldatzai-
lea bizitza bezala, une batetik bestera
iluntasunetik argitara igaro daitekeena eta al-
derantziz.

Ludwig van Beethoven, do minorreko 3 zk.
Pianorako kontzertua  op. 37, eta do mino-
rreko 5 zk. Sinfonia op. 67

Solista: Alfonso Gómez (pianoa). Zuzendaria:
Juanjo Mena

ENTZUNALDI GIDATUA

OSN/5. zikloa.  
Sueños y aventuras 
Asteazkena, abenduak 16, 19:30.
3. gela

> María Setuáin Belzunegui musika bitarte-
karitzan espezializatutako irakaslearen es-
kutik.

“Dena gerta daiteke” amets sakon-sakone-
tan. Horrelaxe azaltzen du Marcos Fernán-
dez-Barrerok Nocturno Sinfónico obra kon-
posatzera bultzatu zuen inspirazioa;
AEOS-BBVA saria eskuratu zuen 2017an.

Marcos Fernández-Barrero (1984), Noc-
turno Sinfónico

Richard Strauss (1864–1949), Don Juan Trv
156 op. 20

Jean Sibelius (1865–1957), Suite Lemmin-
käinen op. 22

Zuzendaria: Nuno Coelho

#F KLABEAN



30

KULTURA
jarduerak

Programaren helburua zera da, erakundeak Foru Erkidegoan sus-
tatzen dituen kulturaren, gizartearen eta hezkuntzaren arloetako
esku-hartze proiektuen berri ematea Nafarroako herritarrei.

Nafarroako Gobernuko Ondare Historikoko Zerbitzuak koordinatzen
duen hitzaldi ziklo honetan Iruñeko Katedraleko klaustroko elementu
garrantzitsuenak zaharberritzeko prozesua azaltzen da.

Iruñeko katedraleko klaustroa Nafarroako Kutxa Fundazioaren,
"la Caixa" gizarte ekintzaren, Nafarroako Gobernuaren eta Iruñeko
Artzapezpikutzaren arteko elkarlanari esker zaharberritu ahal
izan da.

NAFARROAKO KUTXA FUNDAZIOA, ZABALIK

HITZALDIA 

El claustro de 
la catedral de
Pamplona: una
obra excepcional
del gótico
europeo  
Astelehena, urriak 5, 19:00.
Entzunaretoa

> Hizlaria: Clara Fernández-La-
dreda, Nafarroako Unibertsitateko
Artearen Historiako irakaslea.

Iruñeko katedralaren klaustro goti-
koak eta klaustroaren ondoko
egoitza kanonikoek Europako Erdi
Aroko arkitekturaren multzo eder
eta aberatsenetako bat osatzen
dute. Katedraleko esparru horri os-
pea ematen dioten elementu na-
barmenenak aztertuko dira.

HITZALDIA 

Las claves de la
restauración: estudios
previos e intervención   
Astelehena, azaroak 9, 19:00. 
Entzunaretoa

> Hizlariak: Alicia Ancho, Vianako Printzea Era-
kundeko Erregistro, Ondasun Higigarri eta Arkeo-
logiako sekzioburua, Iruñeko katedraleko klaus-
troa zaharberritzeko prozesuaren arduraduna; eta
Violeta Romero Barrios, Vianako Printzea Era-
kundeko zaharberritzailea. Iruñeko katedraleko
klaustroa zaharberritzeko prozesuaren ardura-
duna.

Urte luzez ikerketak egin ostean eta, metodologia
eta teknika berritzaileak erabilita, diziplina anit-
zeko taldeetan lanean jardun ostean ekin zaio es-
kultura monumentalak eta elementu apaingarriak
zaharberritzeko prozesuari. Aurretiazko azterlanei
esker, unean uneko errealitatera eta unean uneko
premietara egokitutako proiektuak idatzi daitezke.
Zaharberritze lanak egin direnez, ondarea ahalik
eta baldintza hoberenetan berreskuratu ahal izan
da, lehendik zegoen ezagutza zabaldu eta klaus-
troari oinarri on bat eman ahal izan zaio, beste
urte askotan gozatzeko aukera izatearren.
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HITZALDIA 

Descubriendo el
claustro románico - 
Los grafitos, testigos
de la vida en el claustro    
Astelehena, azaroak 23, 19:00.
Entzunaretoa

> Hizlariak: Mercedes Unzu, Gabinete Tra-
mako zuzendaria eta Iruñeko katedraleko in-
dusketa proiektuaren arduraduna; eta Pablo
Ozcáriz, Antzinako Historiako irakaslea Nafa-
rroako Unibertsitate Publikoan.

1980, 2009, 2010, 2011 eta 2020 urteetan
esku-hartze arkeologikoak egin dira katedra-
leko klaustroan; lan horietan neolitikotik gaur
egunera arteko datu ugari jaso dira eta, horiei
esker, tenpluaren iragana berreraiki daiteke.
Gainera, bi mila grafito edo grafito zati baino
gehiago lokalizatu eta dokumentatu dira
klaustroko hormetan. Grafito horietan, 600
urtez baino gehiagoz klaustroan barrena ibili
izan diren Iruñeko herritarren eguneroko bizi-
modua adierazten da.

HITZALDIA

El proyecto
arquitectónico de 
la restauración 
del claustro de 
la catedral de
Pamplona    
Astelehena, abenduak 14, 19:00.
Entzunaretoa 

> Hizlaria: Leopoldo Gil, Vianako Printzea
Erakundeko arkitektoa. Iruñeko katedraleko
klaustroa zaharberritzeko proiektuaren zu-
zendaria.

Arkitektura proiektuaren barruan, multzo
osoaren zaharberritzea aurreikusten da. Ka-
pitulu garrantzitsu eta konplexu bat zera
izan da, harrizko euskarriei, ahal zen heinean,
harri osasuntsuaren indarra berreskuraraz-
tea. Zaharberritzeko prozesuaren plantea-
mendua nabarmentzea interesgarria da; izan
ere, ikuspegi integraleko planteamendua
baita, pieza bakoitza klaustro gotikoaren
multzoko osagaitzat hartuta.

FUNDACIÓN CAJA NAvARRA EN ABIERTO
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Nafarroan bizi diren eta lan egiten duten sortzaileak ikusgai egiteko
programa da, eta publikoekin berriz konektatzeko prozesuan la-
guntzeko.

Hainbat diziplinaren bitartez, CIVICAN ekosistemaren behaketatik
eta azterketatik abiatuta lan egingo da, ondorioak atera eta proiektua
ekintza/instalazio artistiko modura aurkeztu arte.

BEHATU, EGIN
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MINTEGIA  

Un paisaje tangible de la memoria  
Azaroaren 2tik abenduaren 17ra. CIVICAN

> Proiektuaren ondorioak: osteguna, abenduak 17, 12:00etan. 1. gela

Mireya Martín Larumbe artista bisual, ikertzaile eta bitartekariaren proiektua. Bere
jardunbide artistikoan lantzen dituen gaiak, besteak beste, subjektibitateen pro-
dukzioa, nortasunaren adierazpenak edo memoria eta haren prozesuak dira.

Historiaz eta sinboloz jositako tokiez haratago, geure bizitza propioekin lotutako
espazioak bereziki gogoratzen dira, une esanguratsuak bizi izan ditugun espa-
zioak, geure paisaia emozional intimoa osatzen dutenak.

Un paisaje tangible de la memoria saioan CIVICAN espazioaren kartografia bere-
zia egiten hastea da asmoa. Tokiaren kontakizun emozionala eta bizipenezkoa
izango den mapa bat, hainbeste autorek, hainbeste pertsonak lotura izanik tokia-
rekin, eta hainbeste historia, oroitzapen eta fabulazio dituen tokia; ea horietako
zenbat berreskuratzeko gai garen partekatutako sorkuntza prozesu honetan.
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Nafarroako Kutxa Fundazioak CIVICANen egiten duen programa
hau Javier Suescunek koordinatzen du, soinuarekin eta soinu iker-
ketarekin lotutako beste jardunbide batzuk arakatzeko helburuarekin.
Konposizioaren printzipio berriak, tradizioa gainditu eta generoen
arteko mugak lausotzen dituztenak.

SOINU PAISAIA

LIVE   

Nad Spiro  
Larunbata, abenduak 12, 19:30.
Entzunaretoa

> Zer da diskurtso intimista bat musika
elektronikoaren giroan? Nad Spiro-ren
zuzeneko batean aurkituko duzu galdera
horren erantzuna. Rosa Arruti donostia-
rra musika esperimentalaren aitzindari
izan da Estatuan; 70eko hamarkadaren
bukaeran ekin zion karrera profesionalari
eta mundu osoko zigilu ugarirekin argita-
ratu ditu lanak. Musika esperimentalaren
sortzaile eta konpositore gisa ibilbidea
sendotzea lortu du, elektronikaren perife-
riako eremuak arakatuta eta gitarraren
soinuak ikertuta.

SESIÓN    

Monika Elektra Dj  
Larunbata, abenduak 12, 18:00.
Kafetegia

> Monika Elektra da, ziurrenik, plater bat-
zuen atzean inoiz jarri izan diren ema-
kume nafar guztien artetik espiritu zo-
rrotzena eta abangoardistena duena.
Teknika landua eta estilo berezia ditu, eta
bere dj set-a arte bihurtzen du.

KAPSULA    

Paisaje sonoro 
en Atmósfera, 
de Radio 3 
Abenduaren 12tik, larunbatetik,
aurrera.
https://blog.rtve.es/atmosfera/

> Nafarroako Kutxa Fundazioak CIVICA-
Nen egiten duen Soinu Paisaia progra-
mako ekitaldiak grabatu egingo dira eta
Radio 3 irratiko Atmosfera saioan
emango dira; Elena Gómez da saioaren
zuzendaria, irrati publikoan abangoar-
diako musikaren erreferentzia garrantzit-
suenetako bat, zalantzarik gabe.
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PRESSPLAY! kultura zikloan Mediterraneo itsasoarekin eta Medi-
terraneoko kultura nortasunekin lotutako soinuen aukerak arakatzen
dira.

Espacio Redok sustatutako proiektu honek diru-laguntzak jaso
ditu Nafarroako Kutxa Fundazioak eta La Caixa Fundazioak bult-
zatutako Innova Cultural deialdiaren bitartez.

PRESSPLAY!

ESPERIENTZIA  

Antropoloops: tejiendo
la diversidad musical
del mundo 
Sábado 14 de noviembre, 19:00.
Auditorio

> Antropoloops proposamenean datuen bi-
sualizazioa eta birnahastea uztartzen dira,

etnomusikologiara sormenaren
bitartez hurbilduta. Mundu

osoko musika tradiziona-
len collageak baliatuta,

desberdintasunaren
baitan berdina dena

ospatzen da.

2012. urtean
hasi ziren Rubén
Alonso (kont-
zeptua, musika
eta diseinua)
eta Esperanza
Moreno (soft-
warea eta da-
tuen bisualiza-

zioa) proiektua
garatzen eta, ha-

rrezkero, beste sort-
zaile batzuekiko si-

nergien bitartez,
musikaren sorkuntzatik

hezkuntzaren alderdiranzko
bilakaera izan du. Saioan, Rubé-

nek hainbat pieza joko ditu eta garatzen ari
diren azken proiektuei buruz hitz egingo du.

TAILERRA 

viaje sonoro con
Antropoloops
Larunbata, azaroak 14, 11:00etatik
13:00etara. 3. gela

> Koordinatzaileak: Rubén Alonso eta Fran
Torres.

8-12 urteko haurrei zuzendutako jarduera.
Gehienez ere 15 lagun.

Kulturarteko musika hezkunt-
zaren hurbilketan oinarri-
tuta, Antropoloops taile-
rrean, ikuspegi
didaktiko batetik be-
giratuta, musikaren
esperimentazioa
birnahasteekin eta
teknologia digita-
lekin arakatzea da
xedea.

Tailerrean, mun-
duko musika tradi-
zionalak modu lu-
diko batean
ezagutzen hasiko
gara, soinuekin  elka-
rreraginez gorputzaren
bitartez, musiken
(bir)nahasketak egiteko
modu kolektiboan.
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HITZALDIA

La democratización
de la tecnología.
Supercomputación
y bioinformática
para el desarrollo
de la Medicina
Personalizada
Ostirala, azaroak 20, 17:30.
Entzunaretoa

> Hizlaria: Iñaki Pinillos,
Telekomunikazioko ingeniaria.
NASERTIC enpresako zuzendari
kudeatzailea, Nafarroako
Espezializazio Adimenduneko
Estrategia (S3) Koordinatzeko
Batzorde Publikoko kidea.

Giza genomen sekuentziazioaren
irisgarritasunari eta prezioari esker,
eta genoma horien prozesamendu
informatikorako beharrezkoak diren
kalkulu azpiegituren kostuak ere
merkatu direnez, medikuntza
pertsonalizatuko teknika berriak ezar
daitezke orain autonomia
erkidegoetako osasun zerbitzuen
egunerokotasunean. Datozen
urteotan, pertsonak
diagnostikatzeko eta tratatzeko
moduan aldaketa harrigarrien lekuko
izango gara, bizitzaren zientzien
gaitasunak informatikarekin
uztartuta.

HITZALDIA

¿Dónde está mi gen
emprendedor?
Ostirala, abenduak 11, 17:30. Entzunaretoa 

> Hizlaria: Xana Belastegui, Biologia Zientzietan
lizentziaduna eta doktorea, enpresa
bioteknologikoen kudeaketan espezialista.
Landare fisiologiaren I+Gko arloan, batik bat,
jardun du. Jarduera ingelesez izango da.

Asko hitz egiten da eta hitz eginen da
ekintzailetzaren alde on eta txarrei buruz. Baina,
ba al dakigu zertaz ari garen ekintzaile izateaz
mintzo garenean?

Zer da? Ekintzailea jaio ala egin egiten da?

Edozein lanbidetarako balio al du? Arriskuak
merezi al du? Zer erreferente bilatuko dut
niretzat egokia ote den jakiteko? Ekintzailea
galzorian ala hedatze prozesuan dago? Galdera
horiek guztiek erantzun zehatz bat ez duten
arren, ekintzailearen munduan sakonduko dugu
eta zer ikasi dezakegun ikusiko dugu, egunen
batean lanbide ibilbide hori aukera bat izan
baitaiteke gure bidean.

Nafarroako ikastetxeetako DBHko 4. mailako ikasleei zuzendutako
hitzaldi zikloa. Jakiunde Zientzia, Arte eta Letren Akademiarekin el-
karlanean.

Edonork parte har dezake, aldez aurretik izena emanez gero helbide
elektroniko honen bitartez: akademia@jakiunde.eus

JAKIN MINA 2020-2021 NAFARROAN
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LABORATEGIA

Mira. Piensa.
Representa 
Ostirala, urriak 30, 18:00. 3. gela

> Koordinatzailea: Stella Maldonado
Esteras, hezitzaile artistikoa.

7-11 urteko haurrei zuzendutako jarduera.
Gehienez 13 lagun.

El comediante  obra (Maurizio Cattelan,
2019) abiapuntu hartuta, elkarrizketa
sortuko da arteari buruz, artearen
esanahiari buruz, artea irudikatzeko gaur
egungo moduari buruz, inplikazioei buruz…
Solasaldi horren ondoren, parte-hartzaile
bakoitzak elkarrizketan sortutako ideietako
bat hautatuko du –artea, kritika, emozioa,
erreakzioa…–, eta irudikatu eginen du,
visual thinking teknikaren bitartez.

LABORATEGIA

Otras visiones 
posibles 
Ostirala, azaroak 27, 18:00. 3. gela

> Koordinatzailea: Gonzalo Nicuesa,
hezitzaile artistikoa.

7-12 urteko haurrei zuzendutako jarduera.
Gehienez 15 lagun.

Irudiekin jolas eginen dugu, argazkiak,
marrazkiak, collageak edo horien guztien
arteko elkarreraginak hartuta abiapuntu,
aukera guztiak arakatu eta irudi beraren
ikuspegi berriak sortzeko.

Nafarroako Kutxa Fundazioak sorkuntza artistikoa sustatu nahi du.
Haurrek esperientzia berriak biziko dituzte, eta horien bidez haien
begirada zabalduko da. Ekintza ludikoak eta parte hartzekoak,
jakintza berriak eskuratu eta jakin-mina sustatzeko.

ArtLAB
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4 urtetik* aurrerako haurrei zuzendutako jarduera. Hitzordu bat
astero, liburuetako istorio eta pertsonaia erakargarrienekin. Na-
farroako Kutxa Fundazioaren CIVICANeko haur liburutegiko
liburuen artean, oso hurbiletik entzuteko istorioak.

* 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.

IPUINAREN ORDUA

Rodando con 
Rodari
Asteazkena, urriak 7, 
18:00.
> Ipuin-kontalaria: 
Sergio de Andrés

Flobin eta ipuin
miresgarriak
Asteazkena, urriak 14, 
18:00.
> Ipuin-kontalaria: Xabi
Flamarique Jarduera hau
euskaraz izanen da

Hojas y hojas de
papel
Asteazkena, urriak 21, 
18:00. 
> Ipuin-kontalaria: 
Virginia Senosiain
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Abenturak ipuinak
pontxarekin
Asteazkena, azaroak 11,
18:00.

> Ipuin-kontalaria: Jaione
Urtasun Jarduera hau euskaraz
izanen da

El paraguas
charlatán
Asteazkena, azaroak 18,
18:00.
> Ipuin-kontalaria: 
Virginia Senosiain

Go with the flow
Asteazkena, urriak 28, 
18:00.
> Ipuin-kontalaria: Virginia
Moriones Jarduera hau
ingelesez izanen da

Cuentos de
siviembre
Asteazkena, azaroak 4,
18:00. 
> Ipuin-kontalaria: 
Sergio de Andrés

Windy day
Asteazkena, azaroak 25,
18:00.

> Ipuin-kontalaria: Virginia
Moriones Jarduera hau
ingelesez izanen da
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ESPERIENTZIA

Aupapá
Larunbata, abenduak 19, 17:30ean eta 18:30ean. 3. gela

> Dantza proposamena, 0-3 urteko haurrak dituzten familientzat, Zigzag Danza
konpainiaren eskutik.

Saio bakoitzean gehienez 48 lagun bildu daitezke. Hona hemen parte hartzeko baldintzak:
katuka ibiltzen diren edo mugikortasunik ez duten 8 haurtxo, heldu banarekin, eta oinez
ibiltzen badakiten 3 urtetik beherako 16 neska-mutiko, heldu banarekin.

Aupapá saioan elkarreragiteko gune bat proposatzen da, eta haurtxoei parte hartzeko edo
behatzeko askatasuna ematen zaie, haiek unean-unean erabakitzen duten mailan.
Komunikazioko gune hori ez da ixten soilik barruan lanean ari den interpretearen
bilakaeretara, baizik eta baita ikusleen gunera ere.

Zentzumenen lanketa bat da, non argiak, soinuek, keinuek eta mugimenduak tapiz lasai
bat sortzen duten eguneroko erritmotik at dagoen denboran.

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

NIRE LEHEN ALDIA
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LABORATEGIA 

ContarNOS
Larunbata, azaroak 21, 18:00.
3. gela

> Koordinatzailea: Ana Rosa Sánchez, hezitzaile artistikoa.

60 urtetik gorakoei zuzendutako jarduera da, betiere 6-12 urteko
neska-mutikoekin batera etortzen badira.

Belaunaldien arteko eta esperientzian oinarritutako tailer honetan,
helburua bizitzaren etapa bakoitzeko jakinduriari balioa ematea da,
esperientzia artistikoen bitartez; esperientzia horien oinarria
estanpazioa izanen da, baita historia propioen eta asmatutako istorioen
sorkuntza kolektiboa eta entzutea ere, parte-hartzaileak komunean
duten horretan murgilarazita eta giza alderdiari balioa emanda.

Tailerraren bitartez, haurren eta adinekoen bizi jakintza sustatu nahi da,
gaitasun pertsonalak, sormena eta sentsibilitatea indartzearekin
batera, hazteko eta zahartzeko prozesuetan eta bizitzan.

Nafarroako Kutxa Fundazioak belaunaldien arteko topaketarako
gune bat proposatzen du, ideiak, jakintza eta historiak partekatzeko
sorkuntza artistikoaren bitartez.

ZUHAITZ PROIEKTUA
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Nafarroako Kutxa Fundazioak esku-hartze urbanoko laborategiak
sustatzen ditu, parte-hartzaileek bizi diren hiria (bir)pentsatu ahal
izateko hiria jasangarriago egitearren.

- BIZI NAIZEN HIRIA (BIR)PENTSATZEA

LABORATEGIA

vivimos en 
una burbuja
Larunbatak, urriak 3 eta 10, 18:00.
3. gela eta Ataria

> Koordinatzailea: Orekari,
arkitektura tailerra. 6-12 urteko
haurrak dituzten bizikidetza taldeei
zuzendutako jarduera. 3 laguneko 6
talde gehienez.

Gaur egungo egoerak isolamendu
sozialera eraman gaitu eta “burbuila
batean” bizitzera iritsi gara. Tailer
honetan, talde bakoitzak bere
burbuila eraikiko du bizi dugun
balizko arriskutik isolatuta sentitzeko
baina, aldi berean, inguruko gauza
guztiak behatzeko aukera izanik.

Burbuilako isolamenduaren
esperientzia bizi ostean, tunelak
eraikiko ditugu burbuilak bata
besteari lotzeko, hiri handi bat
osatuz.
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LABORATEGIA

Aulkiak
Larunbata, azaroak 7, 18:00. 3. gela

> Koordinatzailea: Maushaus, arkitektura tailerra. 4-11 urteko haurrak dituzten
bizikidetza taldeei zuzendutako jarduera. Gehienez 15 lagun

Toki oso aldakorretan gertatzen den bezalaxe, hala nola hondartzan, non
itsasaldien eraginez egoteko tokia handiagoa edo txikiagoa den etengabe,
aulkiak eta etzaulkiak ezin hobeak dira gure tokia bilatu eta besteekiko
harremana ezartzeko, arinak eta mugikorrak direnez.

Tailer honetan, hiriko espazio publikoen gainean eginen dugu hausnarketa,
espazio horietaz nola jabetu gaitezkeen eta nola parte har dezakegun horietan
aulki bat jartze hutsarekin. Haur bakoitzak kartoizko aulki bat eraikiko du eta,
gero, kalera aterako dira performance urbano txiki bat egiteko.
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Liburutegi erakusmahaietan askotariko gomendioak aurki daitezke
unean uneko errealitatearen, bizimoduaren erritmoaren edo urtaroen
joan-etorriaren arabera irakurtzeko. Udazken honetan, adinekoak
izanen dira protagonista, baina izanen da tokia autore handiei
omenaldia egin, literatura afrikarra ezagutzen hasi edo atzera begiratu
eta azken urtean jasotako liburu interesgarrienak
gogoratzeko.

Erakusleiho bakoitzeko liburuak dagokion irakurketa
gidan bilduta daude eta liburutegiaren webgunean
kontsulta daitezke:

www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN

IRAKURKETA ERAKUSLEIHOA

Eman gai bat, hartu liburu bat
Urriaren 1etik azaroaren 14ra.
Gazteentzat

> Liburuek ikasteko modu dibertigarri asko eskaintzen dituzte: naturak, historiak,
matematikak edo hizkuntzak beste perspektiba bat hartzen dute norbaitek jakin-minez
irakurtzen dituenean eta harritzeko prest dagoenean, batik bat, obra bisual, dinamiko eta
iradokitzaileak izanez gero, hala nola liburu informatiboak. Aurkezten diren izenburuen
bitartez, mundura askotariko ikuspegitatik begiratuta hurbildu gaitezke: askotariko gaiei
buruzko liburuak, ikasteko lagungarri izan daitezkeenak eta, batez ere, ikastearekin ongi
pasaraziko dizutenak.
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IRAKURKETA ERAKUSLEIHOA

Zein handiak diren
adinekoak!
Urriaren 1etik 31ra
Gazte eta helduei zuzenduta

> Adinekoek gero eta
protagonismo handiagoa dute
gizartean, eta halaxe jasotzen da
liburu, film eta mota guztietako
sorkuntzetan. Hala ere, gaur egun,
nagusi izatearen esanahia duela
hamarkada batzuetakoaren oso
bestelakoa da, askotariko obren
sorta honetan ikus daitekeenez.

Gianni Rodari
Urriaren 1etik 31ra
Gazte eta helduei zuzenduta 

> Aurten, ehun urte bete dira G.
Rodari, idazle eta pedagogo bikaina
jaio zenetik; italiarrak sorkuntzako
ondare garrantzitsua utzi zuen.
Irudimena hezkuntza tresna
nagusitzat aldarrikatzen zuen, eta
haurrentzako obra ugari idatzi
zituen, fantasiaz eta umorez
gainezka. Erakusketa honetan bere
lan asko biltzen dira, inspirazio iturri
agortezinak.
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IRAKURKETA ERAKUSLEIHOA

Miguel Delibes
Urriaren 1etik 31ra
Gazte eta helduei zuzenduta

> Civicanek bat egin du «Miguel Delibes
urtea» ospakizunarekin, eta Valladolideko
autore ezagunaren obren erakusketa
prestatu du, haren bizimodua eta lana
hobeto ezagutzeko aukera ematen duten
beste titulu batzuekin batera; XX. mendeko
idazle garrantzitsuenetako bati egindako
omenaldia da.

Afrika: haurren
irakurgaiak
Azaroaren 2etik 30era
Haurrei zuzendua

> Azken urteetan, Afrikako haur literatura
lekua irabazten joan da argitaletxeen
katalogoetan. Hala, inspirazioa hartzeko
paisaia izatetik sortzaileen lur izatera igaro
da; kondaira eta kontakizun
tradizionaletatik, egile afrikarren ipuin,
eleberri eta bildumetara; Afrika
erreferentzia geografikoa izatetik Kamerun,
Ghana, Senegal… bereiztera. Irakurtzeko
eta Afrikatzera hurbiltzen jarraitzeko
hamaika izenburu daude. Anima zaitez!

Urteko liburuak
Abenduaren 18tik urtarrilaren 16ra
Jende guztiarentzat

> Apalak liburu berriz beteta dituela
agurtuko du urtea liburutegiak. Bertan
izango dira azken hamabi hilabeteetan
jasotako lan guztien artetik
interesgarrienak. Literatura eskaintza
askotarikoa, adin eta gustu guztietarako.

Afrika: behar-
beharrezko letrak
Azaroaren 2etik 30era
Helduei zuzendua

> Duela bost urtetik, CIVICANeko
irakurketa klubetan hainbat herrialdetako
idazleen literatura paisaiak zeharkatu
ditugu, hala nola Ekuatore Ginea, Mali,
Maroko, Nigeria, Kongoko Errepublika,
Senegal…; haien bizipenak ez ezik,
gizartea, sinesmenak, emakumeen
mundua edo haurtzaroa interpretatzeko
moduak ere behatu ditugu. Erakusketa
honetan, solasaldi afrikar horietan irakurri
eta iruzkindutako obrak biltzen dira.
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Afrika eta
Mendebaldea
Asteartea, 18:00. 1. gela

> Genero guztietako literatura.
Helduentzat. Koordinatzailea: Villar
Arellano

Urriak 6: Kopano Matlwa-ren Nuez de
coco.

Azaroak 3: Agnès Agboton-en Más
allá del mar de arena. Sonia Fernández
Quincoces-ekin.

Ítaca
Asteartea, 18:00. 1. gela

> Literatura historikoari eta
bidaietako literaturari buruzko
solasaldia. Helduentzat.
Koordinatzailea: Rebeca Erro

Urriak 13: Agnès Agboton-en
Más allá del mar de arena.

Azaroak 10: Kopano Matlwa-ren
Nuez de coco. Sonia Fernández
Quincoces-ekin.

Liburutegiak zazpi irakurketa klub koordinatzen ditu: lau helduentzat
(literatura orokorreko bi –bat euskaraz eta bestea gaztelaniaz–, beste
bi espezializatu –literatura historikoa eta bidaiena, eta bi adingabeentzat
(haur eta haurtxoentzat).

Klubetako kide izateko, eta solasaldietan parte hartzeko, aldez
aurretik izena eman behar da.

LITERATUR SOLASALDIAK

Afrika eta Mendebaldea, nortasun
anizkoitzak
Hiruhileko honetan, idazki afrikarrak arakatuko ditugu, berriro ere, hainbat
solasalditan, “Afrika behar-beharrezkoa” zikloarekin bat eginez. Sonia Fernández
Quincoces ‘Literáfricas’ blogeko editoreak koordinatuko ditu hainbat saio, eta
nortasunaren gaia aztertuko du hainbat esparrutatik.
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LITERATUR SOLASALDIAK

Liburuz liburu:
artasuna auzitan 
Asteartea, 18:00. 1. gela

> Literaturari buruzko solasaldia euskaraz. Helduentzat. Koordinatzailea: Ángel Erro

Feminismoak emakumearen rolari buruzko hausnarketa berriak ekartzearekin batera,
maskulinitatearen gaineko begirada berriztu bat ere eskaintzen lagundu digu,
artasunaren eredu tradizionalaren kritikatik askotan.

Horri buruz, besteak beste, aritzen diren bi nobela, gizon batek eta emakume batek
idatziak, hurrenez hurren, irakurriko ditugu ziklo honetan.

Iraganeko zamak
> Sexua, politika, maitasun harremanak,
adiskidetasuna, plantak egitea, karlismoa,
euskal gatazka, artea, pasotismoa,
etsipena, bekaizkeria, traizioa trinko
txirikordatzen dira eleberri honetan.

Urriak 20: Deklaratzekorik ez. 
Beñat Sarasola.

Gizon berria
> Maskulinitatea nola sortzen eta nola
transmititzen den, eta gizon eta
emakumeen bizitzan duen eragin
handia, horretan jartzen du arreta
Karmele Jaioren nobela berriak.

Azaroak 17: Aitaren etxea.
Karmele Jaio.
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Ipuinen
begiratokia:
harremanetan
jarraitzen dugu
Asteartea, 18:00. 1. gela

> Haur literaturari buruzko
solasaldia. Helduentzat.
Koordinatzaileak: Villar Arellano
eta Sara Machuca

Garai zaila eta ezohikoa bizi dugu.
Ziurgabetasunak eta distantzia
sozialak areagotu egiten dute
isolamenduaren eta
bakardadearen sentsazioa.
Zorionez, gizateriak
komunikatzeko beste bide batzuk
garatu ditu, ez teknologia berrien
bitartez soilik: idazketak edo
telefonoak ere batzen gaituzte.

Hiruhileko honetako irakurgaiek
hitzaren balioa aldarrikatzen dute,
maite ditugunengana hurbiltzen
gaituzten aldetik; ahotsek eta
idatzitako testuek bide luzeak
egiten dituzte berriak bidali eta
afektua helarazteko.

Urriak 27: Gianni Rodari-ren
Cuentos por teléfono.

Azaroak 24: Daniel Pennac-en
Increíble Kamo, .
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Malakatu
> Lehen haurtzaroko haurrei
(2016an eta 2017an jaiotakoak) eta
haien senitartekoei zuzendutako
irakurketa kluba. Koordinatzailea:
Iñaki Carretero.

Liburutegiak bultzatzen du programa
hau etxeko txikienen artean
irakurzaletasuna sustatzeko;
istorioak, esperientziak, orrialdeak
eta barreak partekatzeko talde bat;
formula eta errima artean liburuak
deskubritzeko klub bat: “Fi, fa, fu,
malakatu!”.

Osasun egoera berezia dela eta,
programa hau birtual bihurtuko da
epe mugagabean.

Ostiraletan… TBOa 
Ostirala, urriaren 2tik abenduaren
18ra, 18:00. 1. gela

> Komikiaren haur kluba, 9 urtetik
aurrera. Koordinatzailea: Sara
Machuca.

Gustuko al dituzu Asterix eta Tintin?
Komikietako beste abenturazale
batzuk ezagutu nahi? Hala bada,
hauxe da zure txokoa; gure
pertsonaia gogokoenei buruz hitz
egiteko, iradokizunak partekatzeko
eta izenburu berriak ezagutzeko
txoko bat, bineten artean.



TOPAKETA

Hitzak eta trazuak
Osteguna, urriak 15, 19:30. 
Liburutegia
Concha Pasamar.
Helduei zuzendutako jarduera.

> Topaketa honetan, ilustrazioaren zentzuari buruz eta ilustrazioaren alderdiei buruz
hitz egiteko parada izanen dugu ilustratzaile atipiko honen ibilbide pertsonala izanik
abiapuntu.

Concha Pasamar gaztelaniako irakaslea da Nafarroako  Unibertsitatean, baina
bizitzaren malabarista ona izaki, gustuko duen guztia egiteko ahalegina egiten du;
hala nola marraztea. Marrazketak ilustraziora bideratu zuen duela urte batzuk, eta
ilustrazioak hitzetara eraman zuen berriro ere.

Orain arte, beste autore batzuek idatzitako narratibako eta poesiako liburuak ilustratu
ditu; horietako zenbait literatura sorta hautatuetan txertatu izan dira edo sarituak izan
dira. Batzuetan, bere testuak ere janzten ditu irudiz: Cuando mamá llevaba trenzas/
Amatxok txirikordak zeramatzanean (bookolia 2018) bildumak Fundación
Cuatrogatos 2019 saria irabazi zuen. Tiempo de Otoño / Udazken denbora (bookolia
2020) da berak oso-osorik egindako azken liburua.

Liburuen munduaz gain, –bere sakabanatzeko joera horren eraginez– ilustrazioaren
beste alderdi batzuk ere interesatzen zaizkio, eta askotariko lanetarako irudiak ere
egin izan ditu, hala nola disko eta ekitaldietarako, kartelak eta prentsarako lanak,
dibulgazio akademikoa edo artistikoa.

Eta, barru-barruan ezin dionez irakasle izateari utzi, batzuetan tailerrak ematen ditu
eta bere bizi ibilbide berri horri buruzko gauzak kontatzen ditu adin guztietako
publikoarekin egindako topaketetan.

Literatur solasaldien programa, liburutegian elkartzea apalategien
tartean, gure inguruko autoreekin (Nafarroakoak edo inguruko erki-
degoetakoak) iritziak eta proiektuak partekatu ahal izateko.

vECINOS DE LETRA - LETRAKIDE
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TOPAKETA

Belztasun ikusezina 
(La negrura invisible)
Osteguna, azaroak 19, 19:30. Liburutegia
Jon Arretxerekin
Helduentzako jarduera da, eta euskaraz izanen da.

> Nobela beltza beti egon da modan, eta horrela jarraituko du. Izan ere,
tresna bikaina da gure gizarteko alderdirik ilunenak erakusteko, eta
alderdi horiek ere beti egongo dira gure artean. Egileak kontatuko digu
nola amaitu duen nobela beltzaren arloan, bidai literaturarekin hasi eta
beste hainbat jenero jorratu ondoren.

Jon Arretxe, Basaurin jaioa (1963), Arbizuko biztanlea, Euskal Filologian
doktorea da, Heziketa Fisikoan lizentziatua, eta Piano eta Kantuko
ikasketak ere baditu. Egile polifazetiko honek aspalditik du ogibide
idaztea, eta opera kantaria ere bada, Iruñeko AGAOn. Bere hogeita
hamarretik gora liburuen artean bidaia-narrazioak (7 Kolore, Tubabu,
Oroituz…), haur literatura (Harresi Handirantz, Beti Iparralderantz…) eta
nobela beltzak (Xahmaran, Tangerko Ametsak, Toure ikertzailearen
sagakoak…) dira nagusi.
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Urteko libururik onenen aurkezpena.

IRAKURKETA GIDA

TOPAKETA

Irakurketa gidaren aurkezpena
Osteguna, abenduak 17, 18:00. 
Entzunaretoa

> Nafarroako Kutxa Fundazioaren CIVICANeko liburutegiak urteko
argitalpen berri onenen laburpena biltzen duen urteko gida aurkezten du.
Adinka eta generoka taldekatutako berrehundik gora izenburuk osatutako
eskaintza zabala, irakurgai gustukoenak aukeratu ahal izateko: poemak,
saiakerak, komikiak, album irudidunak. Aukera ezin hobea orrialdeen
artean solasean aritu eta iradokizunak egiteko elkarri.
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NARRAZIO IKUSKIZUNA

Detrás de la estantería: 
anécdotas y sucedidos de
la biblioteca
Osteguna, urriak 29, 19:30. 
Liburutegia

> Virginia Imaz, kontalaria. Gazte eta
helduentzat.

Liburutegien Eguna ospatzeko, ahozko narrazio
ikuskizun tematiko bat izanen dugu.

Liburutegia ez da kontakizunak hainbat
euskarritan gordetzen diren tokia soilik, historiak,
bitxikeriak, gertakizunak, egoerak… sortzen diren
gunea ere bada  Apalategien atzean gertatzen den
bizitzaren zatitxoak hartu, eta galako jantziekin jantzi
ditugu, aurkitu ditugun hitzik hunkigarrienekin. Egunak
merezi baitu.

Eta egunerokotasuna fantastiko bihurtzeko zeregin hori Virginia Imaz Quijerari esleitu diogu,
ibilbide profesional luzea duen kontalariari. 

profesional. Bera izango dugu gidari eguneroko bizitzan inguruan dugun guztia blaitzen duen
poetikan barrena eginen dugun bidaian. 

Proposamen hau hausnarketarako gonbidapena da, liburutegien esanahiaren eta guk
liburutegiekin dugun harremanaren gainean hausnartzeko gonbidapena.

Honela aurkezten du bere burua kontalaria honek:

1962ko udaberrian jaio ninduten bi mundutara: erreala deitzen duten horretara eta ipuinen
atetik iristen den beste horretara. Magiaren atari horretan egin dut nire habia. Neskatxoa
nintzela, zorionez, istorioak kontatzen zituzten hainbeste pertsona izan nituen nire inguruan,
kontatzea pertsona izateko modu bat zela sinetsi bainuen. 

Arnasa hartzea beste behar dut ipuinak entzun eta kontatzea. 

1984tik aurrera ari naiz profesionalki kontu kontari; entzun ditudan istorioak, irakurri
ditudanak edo neronek asmatuak... guztiak nolabait elkarri lotuak. Barrua eragin didaten
istorioak dira, bizitzaren abentura honetan inspiratu edo argia eman didatenak. Era guztietako
lekuetan eta adin, naufragio eta amets modu guztietako jendeari kontatu diot.  Istorioak
leunduz doaz bideetan zehar, aldatu egiten dira eta aldatu egiten naute. Sarritan galdetzen
didate ea ipuinetik bizi daitekeen. Gauza bat bakarra dakit nik: ezin dudala ipuinik gabe bizi.

Liburutegiaren ohiko funtzionamendua hausten duten proposamenak;
orrialdeak irudi, soinu, usain, testura, zaporeekin… uztartzen dituzten
irakurketak; gonbidapen bat, literaturak beste hizkuntza eta plazer
batzuetara eraman zaitzan. Bazatoz?

Edonor sar daiteke, aretoa bete arte.

BOST ZENTZUMENEKIN IRAKURTZEA
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AHOZ GORA

AHOZ GORA
Astelehena, urriaren 5etik abenduaren 21era, 18:00. 
Haur liburutegia

> 4 urtetik gorako haurrentzat. Sarrera doan, aretoa bete arte.

Irakurketa sustatzeko programa, helburu duena haurrak testu onenetara
hurbiltzea heldu baten ahotsaren bitartez; hitzak bizirik dauden eta liburu
baten erakargarri guztia erakusten duten hurbileko topaketa bat.

Boluntario talde batek txandaka egiten ditu irakurketak liburutegiko
taldearen laguntzarekin: ipuinek eta poemek soinua jartzen diete
liburutegiko astelehenei.

Il. Jim LaMarche.
El oso que amaba los libros.

Juventud argitaletxea.
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#LIBURUTEGIA, #GAZTELURRALDEA

TAILERRA

Fanzine kolektiboa
Ostirala, urriak 9, 16, 23 eta 30,
19:00etatik 21:00etara. 1. gela

> Koordinatzailea: Irati Aizpurua.

14-18 urteko gazteei zuzendutako jarduera.
Gehienez 10 lagun.

Izen-ematea liburutegian.

Gazteen kolektiboek egindako argitalpenak
arakatuta, parte-hartzaileek hainbat
teknikarekin eta hizkuntzarekin (poesia,
kontakizuna, marrazketa, argazkigintza,
collagea…) esperimentatuko dute fanzine
kolektibo bat egiteko.

Prozesua amaitzean, parte-hartzaile bakoitzak
argitalpenaren alde bat jasoko du eta, gainera,
liburutegiko katalogoan sartu ere egingo da.

IRAKURKETA ERAKUSLEIHOA

Eman gai bat, 
hartu liburu bat
Urriaren 1etik azaroaren 14ra.
Liburutegia

Bereziki nerabe eta gazteentzako proposamenak: elkartzeko eta
aisialdiko espazioak dira, irakurketari eta fikzioari lotutakoak haien
askotariko arloetan.
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EZAGUTU ZURE LIBURUTEGIA

PRESTAKUNTZA JARDUERA

Bisita gidatuak
liburutegira
Astelehena, urriak 5, azaroak 2 eta
abenduak 14, 17:00. Liburutegia

> Gazte eta helduentzat; koordinatzailea:
Lorena Gil.

Ibilbide bat liburutegien ataletatik, funtsa
antolatzeko sistema, katalogoetara
sartzeko modua eta zerbitzuen
funtzionamendua ezagutzeko. Informazio
osagarria emango da idatziz.

PRESTAKUNTZA JARDUERA

Cursos a la taza: 
¡salta la brecha!
Asteartea eta osteguna, urriaren 6tik
abenduaren 17ra, 12:00etan edo
17:00etan. CIVICAN

> Gazte eta helduentzat. Koordinatzailea:
Villar Arellano.

Prestakuntza saio laburrak, eguneroko
oinarrizko tresnak erabiltzen ikasteko.
Formatua informala da: kafetegi bateko
mahai bat, zure telefonoa, tableta edo
ordenagailu eramangarria, eta ikasteko
gogoa. Kafe bat hartzen duzun bitartean,
bitarteko berri batek nola funtzionatzen
duen ikasiko duzu.

Eten digitala gainditzen lagunduko dizugu,
talde txikian egindako saio batean. Gure
menuan hiru “zapore” dituzu aukeran:

1. KATALOGO FRESKAGARRIA: sartu
“Nire liburutegia” atalera eta bilatu
liburuak, eskatu erosketak edo berritu
maileguak.

2. INFUSIO DIGITALA: kudeatu plataforma
digitaletako mailegua (eBiblio, eFilm eta
eMagazine).

3. KAFE-TXATA: atera zuku guztia txat eta
bideotxatei (whatsapp eta jitsi meet).

PRESTAKUNTZA JARDUERA

Irakasleentzako 
bisita gidatuak
Astelehena, urriak 19 eta azaroak 16,
18:00. Liburutegia

> Hezkuntza ziklo guztietako
irakasleentzat; koordinatzailea: Villar
Arellano.

Talde txikitan (4 edo 5 irakasle)
antolaturiko topaketa bat liburutegian
eskuragarri dauden hezkuntza baliabideak
eta haiek eskuratzeko modua zein aukera
didaktikoak ezagutzeko.

Liburutegiak eskaintzen dituen aukera guztiak ezagutzeko eta bertako
baliabideak erabiltzen ikasteko programa bat.

Edonork parte har dezake, CIVICANen liburutegian aldez aurretik
izena emanda edo, bestela, webgune honen bitartez: www.bibliote-
caspublicas.es/CIVICAN
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Sorta bibliografikoak
Liburutegiak sorta bibliografikoak izaten
ditu, eta ikastetxeetako taldeei uzten dizkie
baldintza berezietan. Bi sorta mota daude:

- Izenburu beraren 15-20 ale (haur,
gazte eta helduentzako obren
askotariko bilduma).

- Gaikako sortak adin guztietarako
(genero eta gai jakin baten inguruko
20-30 obra hautatuak).

Aholkularitza
Behar berezien arabera irakurgai
interesgarriak hautatzeko orientabidea.

Irakurzaletasuna sustatzeko edo liburuaren
mundura hurbiltzeko jarduerak abiarazteko
aholkularitza.

Eta horretaz gain
Irakurketa gidak: gaiaren, pertsonaien,
herrialdeen… araberako hautaketa
bibliografikoak.

Urteko irakurketa gidak: adin bakoitzerako
egokiak diren izenburuen gomendioak.

Doako argitalpenak (“CIVICAN liburutegia”
bilduma, Nafarroako Kutxa Fundazioak
argitaratutako obrak: CIVICAN Haur
Zinemateka, erritmo etnikoen CIVICAN
Fonoteka, Gainditu ezazu eskola jazarpena
eta abar).

LIBURUTEGIA-ESKOLA PROGRAMA

Lankidetzarako bide bat, liburutegiko baliabideak ezagutarazi eta ira-
kurzaletasuna sustatzeko haur eta gazteengan.
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