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PROGRAMAZIO HEDATUA: 
GAUZAK ALDATU DAITEZEN

Nafarroako Kutxa Fundazioak kultura partekatuaren 
aldeko apustua egiten du, eraldaketa tresna gisa, 
CIVICAN pentsamenduaren erreferentzia zentro 
bihurtzeko.

Horretarako, programazio hedatuaren metodologia 
ezarri da, eta gure gizartearen desafioak 
abiapuntutzat hartuta, hautatutako gaiari helduko 
zaio, hainbat programa eta ikuspegitatik Gizadiaren 
etorkizunaren, aurrerabide sozioekonomikoaren, 
berdintasunaren eta klima aldaketaren inguruko 
erronkak eta joerak landuko dira.

2023. urteko bigarren hiruhileko honetarako,  
Nafarroako Kutxa Fundazioak  konpromisoa eta 
erantzukizun kontzeptuak landuko ditu  hizkuntza 
kulturalaren bidez,  eta erronka ugari ikertuko 
ditu gizarte berdinzaleago eta solidarioago bat 
lortzeko.

Proposamen kultural honen helburu nagusia 
kultura blokeen inguruan publiko eta komunitateak 
sortzea dira, eta hori lortzeko beste erakundeekin, 
Nafarroan bizi eta lan egiten duten kultura eta 
gizarte eragilee eta sortzaileekin egiten den lana 
indartuko da.



Bitartekaritza programak 16

Kultura eta pentsamendua 32

Hezkuntza 46

Osasuna eta ongizatea 52

Elkartasuna 58

Gazteak eta familiak 66

Pentsamendu partekatutako 
liburutegia

 
82



Apirila
∞ 9:00 Testuinguruak Irakurketa erakusleihoa. Ekintza bakoitzak 

garrantzia du [23/04/30era arte]
65

→ 9:00 Gauerdiko 
elkarrizketak

Interes puntua.
Fokua: Lorenzo [23/03/30era arte]

35

→ 9:00 Pentsamenduaren 
gela

Interes puntua.
Erantzukizuna eta konpromisoa

38

→ 12:00
17:00

¡Ezagutu zure 
liburutegia!

Bitartekaritza. Liburutegia poltsikoan
[23/06/22ra arte]

31

> 18:00 De viva voz Irakurketa ozenak [23/06/19ra arte] 24

◊ 9:00 (Re) Pensar la ciudad 
que habito

Irakurketa erakusleihoa. Re(Leer) la 
ciudad que habito [23/04/30era arte]

71

* 9:00 Sukalde irekia Baliabidea.
Hazien liburutegia [23/04/30era arte]

57

Larunbata 1

Astelehena 3

> 17:30 Enclave Fortissimo Ikastaroa. Musika estiloa
[23/05/17ra arte]

20Asteazkena 5

◊ 17:00 (Re) Pensar la ciudad 
que habito

Ikastaroa. Elikadura arduratsua 70Asteartea 11

◊ 17:00 Sareak Tailerra. CIVICAN 360 VR 72Asteazkena 12

◊ 17:00 Sareak Tailerra. CIVICAN 360 VR 72

◊ 17:00 (Re) Pensar la ciudad 
que habito

Ikastaroa. Elikadura arduratsua 70Osteguna 13

◊ 17:00 ArtLab Tailerra. Paper cut: 3D ilustrazioak 76Larunbata 15

◊ 18:00 Ipuinaren ordua Africa's stories 79

◊ 19:00 Sareak Esperientzia. VR atmosferak 72

◊ 17:00 Sareak Tailerra. CIVICAN 360 VR 72Ostirala 14



Astelehena 17 ◊ 17:30 ArtLab Ikastaroa. Sormen artistikoa
[23/06/12ra arte]

76

◊ 18:00 ArtLab Tailerra. Music painting 77

Osteguna 20 ∞ 19:00 Trantsituak Eztabaida. Migrazioak: 
kausa ekosozialak

61

Asteazkena 26 ◊ 18:00 Ipuinaren ordua Relatando árboles 79

Osteguna 27 → 19:00 Pentsamenduaren 
gela

Hitzaldia. Filosofia garaikidearen 
glosarioa: Erantzukizuna

38

Ostirala 28 → 19:00 Gauerdiko 
elkarrizketak

Topaketa. Santiago Lorenzo 35

Larunbata 29 ◊ 11:00 Lab 0.3 Esperientzia. Pinturarik gabe pintatzen 80

◊ 17:30 Sareak Kluba. ADAren kluba 73

Ostirala 21 ◊ 18:00 Sareak Irakurketa kluba. Ostiralean... TBO 73

◊ 17:30 Sareak Kluba. ADAren kluba 73

◊ 18:00 Jolastu, pentsatu Pentsamenduaren laborategia.
Elkarrekin bizi?

75

Larunbata 22 ◊ 10:30 (Re) Pensar la ciudad 
que habito

Ikastaroa. Emocion-arte 70

> 19:30 Enclave Fortissimo Kontzertua. Brahmsen hari sestetoak, 
musika eta sentimenduak

20

Asteartea 18 > 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. 
Kafea liburuekin: Kontu handiz.
La habitación de invitados

21

Asteartea 25 > 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Liburuz liburu: 
Ni-tik gu-rako bidea. 
Nagusia kanpoan bizi da

22



Maiatza
→ 9:00 Gauerdiko 

elkarrizketak
Interes puntua. Lupa: Adón
[23/05/30era arte]

36Asteartea 2

> 17:00 Ezagutu zure 
liburutegia!

Bitartekaritza. Bisita gidatuak 31Astelehena 8

> 18:00 Literatur solasaldiak Itaka irakurketa kluba. Aldatu dezagun 
mundua. La ciudad siempre gana

21Asteartea 9

◊ 17:30 Sareak Esperientzia. Ada Kahoot 73Larunbata 13

→ 18:00 Pentsamenduaren 
gela

Pentsamenduaren laborategia.
Kapitalozenoa vs. Antropozenoa

39Astelehena 15

◊ 18:00 Lab 0.3 Esperientzia. Jolasak iluntasunean 80Asteazkena 10

> 18:30 Aurkitu dantza Egonaldia. Bestelako begiradak 27

> 18:30 Aurkitu dantza Egonaldia. Ellas +60 27

> 19:00 Sukalde irekia Esperientzia. Japoniako kaligrafia
[23/05/23ra arte]

56

◊ 18:00 Ipuinaren ordua Ipuin magikoak 79

→ 19:00 Solasaldiak 
liburutegian

Topaketa. Javier Tejada 41Osteguna 4

* 9:00 Sukalde irekia Irakurketa erakusleihoa. Japonia, milaka 
urteko konpromisoa [23/06/10era arte]

57Ostirala 5

◊ 18:00 Sareak Irakurketa kluba. Ostiralean... TBO 73

◊ 17:30 Sareak Kluba. ADAren kluba 73Larunbata 6

◊ 18:00 Artlab Tailerra. Minimundos 77

∞ 18:00 Trantsituak Pentsamenduaren laborategia. 
Ingurumen krisitik gizarte larrialdira

62

∞ 19:00 Testuinguruak Eztabaida. Kontabilitate soziala edo 
onura partekatua

64

> 19:30 Enclave Fortissimo Entzunaldi gidatua. Abonu programa 11.
Paradisuan sartu zen poeta

19

> 18:30 Aurkitu dantza Egonaldia. Bestelako begiradak 27

> 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Ipuinen behatokia:
Keinu txiki handiak.
Obren hautaketa

22



> 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Kafea liburuekin.
Kontu handiz. Llévame a casa

21Asteartea 16

> 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Liburuz liburu: Ni-tik 
gu-rako bidea. Gu orduko haiek

22Asteartea 23

> 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Ipuinen behatokia:
Keinu txiki handiak.
La bibliotecaria de Basora

22Asteartea 30

◊ 18:00 Ipuinaren ordua Cuentos cotillas 79Asteazkena 24

∞ 18:00 Trantsituak Pentsamenduaren laborategia. 
Giza desplazamendu behartua

63Astelehena 22

→ 18:00 Pentsamenduaren 
gela

Pentsamenduaren laborategia. 
Greenwashing: publizitate "berdea-
ren" engainua

39Astelehena 29

◊ 18:00 (Re) Pensar la ciudad 
que habito

Laborategia. 
Baratzeak eta lorategiak

69Larunbata 27

> 19:30 Enclave Fortissimo Entzunaldi gidatua. Abonu programa 
12. Bultzada eta mugimendua

19Asteazkena 31

> 18:30 Aurkitu dantza Egonaldia. Ellas +60 27

∞ 19:00 Testuinguruak Hitzaldia. Zergatik da garrantzitsua 
GEKa komunikatzea?

64

→ 19:00 Ikuspuntuak Eztabaida. Enpresak eta erakundeak 
GEKko erronka berrien aurrean

37Asteazkena 17

* 19:00 Sukalde irekia Topaketa. Ekintza indibiduala, guztion 
ongia

56Osteguna 18

◊ 18:00 Sareak Irakurketa kluba. Ostiralean... TBO 73Ostirala 19

◊ 17:30 Sareak Kluba. ADAren kluba 73Larunbata 20

◊ 18:00 Jolastu, pentsatu Pentsamenduaren laborategia. 
Lagun onak

75

> 18:30 Aurkitu dantza Egonaldia. Bestelako begiradak 27

> 18:30 Aurkitu dantza Egonaldia. Bestelako begiradak 27

→ 19:00 INNOVA gauak Ezinbesteko ahotsak 45

> 18:30 Aurkitu dantza Egonaldia. Ellas +60 27

→ 19:00 Gauerdiko elkarri-
zketak

Topaketa. Pilar Adón 36

> 18:30 Aurkitu dantza Egonaldia. Ellas +60 27Ostirala 26

> 18:30 Aurkitu dantza Egonaldia. Ellas +60 27

∞ 19:00 Testuinguruak Hitzaldia.
Nork aldatu dezake mundua?

65

* 19:00 Sukalde irekia Ikastaroa. Elikagai mesedegarriak: 
zainzuria eta orburua [23/06/13ra arte]

55



Ekaina
> 19:00 Aurkitu dantza Bitartekaritza. Otempodiz 26Osteguna 1

◊ 18:00 Sareak Irakurketa kluba. Ostiralean... TBO 73Ostirala 2

◊ 18:00 Jolastu, pentsatu Pentsamenduaren laborategia.
Denok gara arraroak

75Larunbata 3

> 17:00 Ezagutu
zure liburutegia!

Bitartekaritza. Bisita gidatuak 31Astelehena 5

> 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Itaka. Aldatu dezagun 
mundua. La ciudad de la alegría

21Asteartea 6

◊ 18:00 Ipuinaren ordua Pontxa eta udarako ipuinak 79Asteazkena 7

* 19:00 Sukalde irekia Literatur solasaldiak. Kozinatu istorioak 55Osteguna 8

> 19:00 De viva voz Bitartekaritza. Istorioak kontu kontari 24

→ 19:00 Ikuspuntuak Eztabaida. Zientzia, konpromisoa eta 
erantzukizuna

37

∞ 18:00 Trantsituak Pentsamenduaren laborategia.
Herritartasun globala

63

> 19:00 Aurkitu dantza Egonaldia. Gorpuztu zientzia 28

> 19:00 Aurkitu dantza Bitartekaritza. Hito 26

→ 19:00 Soinu paisaia Soinu paisaiako saioak. Moreira 43

→ 19:00 Soinu paisaia Soinu paisaiako saioak.
DABIDXIBALBA

43Ostirala 9



> 19:00 Aurkitu dantza Egonaldia. Gorpuztu zientzia 28Asteartea 20

> 18:00 Ipuinaren ordua Cuentos ultrafinos 79Asteazkena 21

◊ 18:00 Lab 0.3 Esperientzia. Nire zentzumenak: udaberria 81

◊ 18:00 Sareak Irakurketa kluba. Ostiralean... TBO 73Ostirala 16

◊ 18:00 (Re) Pensar la ciudad 
que habito

Laborategia. Rethink 69Larunbata 10

→ 18:00 Pentsamenduaren 
gela

Pentsamenduaren laborategia.
Egin al dezakegu zerbait?

39Astelehena 12

→ 19:00 Soinu paisaia Soinu paisaiako saioak. Bizki Project 43

> 19:00 Aurkitu dantza Egonaldia. Gorpuztu zientzia 28Asteartea 13

> 19:00 De viva voz Soinu ospakizuna.
Musika lurraren arrasean

25Osteguna 15

→ 19:00 Soinu paisaia Soinu paisaiako saioak.
RTMN & Obi Juan

43Ostirala 23

→ 19:00 INNOVA gauak Saioa. In art we trust 45Asteazkena 28
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ZER DA CIVICAN?

Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro kulturala 
da, pentsamendu eta kultura partekatuko gune bat, 
eta helburu du Nafarroako kultura eta hezkuntza 
ekosistema bultzatzea eta aktibatzea, elkartasuna 
eta gizarte ekintza sustatzea, jasangarritasun 
kontzientzia indartsuarekin, herritarren parte hartze 
aktiboa bermatzeko.

Belaunaldien arteko lankidetzarako eta elkartzeko 
espazio ireki bat da, eta askotariko pertsonak 
elkartzen dira bertan, gaur egungo arazo sozial eta 
kulturalei erantzun espezifikoak emanen dizkieten 
proposamenak garatzeko.

CIVICAN Iruñean dago, eta hainbat gela eta areto 
ditu: auditoriuma, liburutegi bat bi irakurketa 
gelarekin, erakusketetarako gune bat, erabilera 
anitzeko gelak, sukaldea, ongizate gunea, igerileku 
girotua eta, gainera, kafegunea, kanpoaldean 
terraza eta guzti.

Nafarroako Kutxa Fundazioak ikasteko, pentsatzeko 
eta hausnartzeko gune bat proposatzen du; 
ikuspegiak partekatzeko eta errealitatea eta 
errealitatearen erronkak zalantzan jartzeko gunea; 
orainaldia hobeto ulertzeko, iragana ezagutzeko 
eta iraganetik ikasteko, eta etorkizuna amesteko 
gune bat; erabiltzaileek ez ezik, komunitate 
sortzaileak ere funtsezko eginkizuna betetzen 
duten gune bat, betiere hausnarketa kritikoa 
sustatu eta bultzatzeko.
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JARDUERETAN PARTE HARTZEKO

Auditoriumeko jarduera guztiak streaming 
zerbitzuaren bidez emanen dira, Nafarroako Kutxa 
Fundazioak YouTuben duen kanalaren bitartez.

CIVICAN gune irisgarria da. Auditoriumeko 
jarduera guztiak irisgarriak dira entzumen 
desgaitasuna duten pertsonentzat, begizta 
magnetikoaren bitartez. Gorrentzat irisgarriak izan 
daitezen zeinu hizkuntzako interpreteekin eta/edo 
azpitituluekin egiten diren jarduerak dagozkion 
sinboloekin adierazita daude.

Eraikinean eta erakusketetan edonor sar 
daiteke, doan. Besterik adierazi ezean, 
jardueretara* sartzeko plaza erreserbatu behar 
da posta elektronikoz  (informacioncivican@
fundacioncajanavarra.es) edo Nafarroako Kutxa 
Fundazioaren Linean (948 222 444), martxoaren 
29tik (09:00) aurrera, edukiera bete arte. Pertsona 
bakoitzak 2 erreserba egin ditzake gehienez.
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NOLA IRITSI

CIVICAN 
Pio XII.aren etorbidea 2,  
31008 PK Iruña  
T. 948 222 444

Autobusez 
Geltokiak hurbilen dituzten 
lineak: 1, 4, 15, 18   
Linea sekundarioak:    
8, 9, 10, 12

Bizikletaz 
Bizikleta aparkalekua sarreran. 
Bizikleta elektrikoen alokairua: 
Pio XII.aren etorbidea, 13

Autoz 
Aparkaleku publiko bat hurbil 

ORDUTEGIAK

Informazio gunea  
Astl.-Ostr. 09:00-21:00

Liburutegia 
(12 urtetik gora)   
Astl.-Ostr. 09:00-14:00 /  
16:00-21:00     
Lar. 09:00-14:00

Haur liburutegia 
(3-12 urte)    
Astl.-Ostr. 17:00-20:00   
Lar. 10:00-14:00 / 17:00-20:00 
Oporraldian    
Astl.-Ostr. 10:00-14:00 /  
17:00-20:00

Kafegunea 
Astl.-Ostr. 09:30-14:00 /  
16:00-21:00    
Lar. 10:00-14:00 / 16:00-21:00 
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CIVICAN 
SARE SOZIALETAN

Zentroaren jarduera sare 
sozialetan azaldu eta 
partekatzen da. CIVICANek profil 
aktiboa du YouTube, Instagram, 
Twitter eta Facebook-en.

Gainera,  
www.fundacioncajanavarra.
es webgunean ikus daitezke 
programa, zerbitzu eta jarduerak, 
baita Nafarroako Kutxa 
Fundazioaren jarduerari buruzko 
berri garrantzitsuenak ere.

KAFEGUNEA

Topagune atsegina, eskaintza 
gastronomikoaz gozatzeko, eta 
erabiltzaile guztiek Nafarroako 
Kutxa Fundazioaren zentro 
kulturaleko esperientziaz gozatu 
eta partekatzeko.
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ARETOAK UZTEA ETA  
ALOKATZEA

CIVICANek aretoak 
eskaintzen ditu era guztietako 
erabileretarako: hitzaldiak eta 
aurkezpenak, ikastaroak, bilerak, 
kontzertuak, jardunaldiak eta 
biltzarrak.

CIVICANek Nafarroako Foru 
Erkidegoan dauden irabazi-
asmorik gabeko eta helbide 
zosiala daukaten erakunde, 
instituzio eta fundazioei aretaok 
doan utzi edo alokatzen dizkio.

Aretoak uzteko eta alokatzeko 
araudia, bai eta eskaera 
fitxak ere, Nafarroako Kutxa 
Fundazioaren webgunean 
eskuratu daitezke.



> Enclave Fortissimo

> Literatur solasaldiak

> De viva voz

> Dantza aurkitu

> Liburutegia adinekoekin

> Ezagutu zure liburutegia!



Bitartekaritza programak



Bitartekaritza programek Nafarroako 
Kutxa Fundazioak CIVICANeko 
erabiltzaileekin duen konpromisoa 
sinbolizatzen dute, gizartea 
eraldatzeko eta herritartasuna 
eraikitzeko estrategia bat, kultura, 
artea, gizartea eta eguneroko 
bizitzaren artean elkartzeko, 
sozializatzeko eta komunitateak 
sortzeko prozesuak aktibatzeko.
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Bitartekaritza programak>

Enclave Fortissimo

Baluarte Fundazioarekin elkarlanean garatutako 
bitartekaritza proiektua, Nafarroako Orkestra 
Sinfonikoaren musika publiko guztiengana hurbildu eta, 
hartara, adierazpen artistikoen potentzialtasunari buruz 
hausnartu eta eztabaidatzeko guneak sortzeko.

Entzunaldi gidatua

Abonu programa 11. 
Paradisuan sartu zen poeta

 > Robert Schumannen (1810-1856) Das 
Paradies und die Peri, op. 50.

 > Nafarroako Orkestra Sinfonikoak 
(NOS) Baluarte Auditorioko 
Denboraldiko Zikloan eskaintzen 
dituen kontzertuetako batzuk 
jendeari hurbiltzeko asmoz,

 > Entzunaldi gidatuen saioak  
kontzertuen aurreko asteazkeneAN 
antolatzen dira.

 > María Setuáin musika 
bitartekaritzako irakasle 
espezializatuarekin.

 > Maiatzak 10, asteazkena, 19:30ean.

 > Auditoriuma.

 > Musikan interesa duten gazte eta 
helduentzat.

Entzunaldi gidatua

Abonu programa 12.  
Bultzada eta mugimendua

 > Roberto Gerharden On Kixoteren 
dantzak, Sergei Prokofieven 
Pianorako 3. kontzertua do maiorren, 
op. 26 eta Sergei Rachmaninoffen 
Dantza sinfonikoak, op. 45.

 > Nafarroako Orkestra Sinfonikoak 
(NOS) Baluarte Auditorioko 
Denboraldiko Zikloan eskaintzen 
dituen kontzertuetako batzuk 
jendeari hurbiltzeko asmoz, 
entzunaldi gidatuen saioak 
antolatzen dira hautatutako 
kontzertuen aurreko asteazkenetan.

 > María Setuáin musika 
bitartekaritzako irakasle 
espezializatuarekin.

 > Maiatzak 13, asteazkena, 19:30ean.

 > Auditoriuma.

 > Musikan interesa duten gazte eta 
helduentzat.
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Jarduerak Udaberria

Kontzertua

Ganbera musika, 5. kontzertua. 
Brahmsen hari sestetoak. 
Musika eta sentimenduak
Nafarroako Orkestra Sinfonikoak, 
Nafarroako Foru Komunitateko txoko 
guztietara iritsi eta bere jarduera ahalik 
eta nafar gehienengana zabaltzeko 
asmoz errepertorio klasiko handiko 
kontzertuak eskaintzen ditu publiko 
guztientzat, lurralde osoko kultura 
ekipamenduetan.

 > Obras de J. Brahms Sexteto n.1 en Si 
bemol mayor, op 18  y Sexteto n.2 en 
Sol mayor, op36.

 > Musikariak: Anna Siwek eta Catalina 
García-Mina (biolinak), Carolina 
Úriz eta Irantzu Sarriguren (biolak), 
Tomasz Przylecki eta Misael Lacasta 
(biolontxeloak).

 > Apirilak 26, asteazkena, 19:30ean.
Auditoriuma.

 > Musikan interesa duten gazte eta 
helduentzat.

Ikastaroa

Musika estiloa
Ikasturte osoko ikastaroa, 2022ko 
urritik 2023ko maiatzera, musika 
estilo klasikoaren ezaugarri nagusiak 
ezagutzeko.

 > Irakaslea: María Setuain, musika 
bitartekaritzako espezialista.

 > Izen ematea: 49 €
 > Apirilaren 5etik maiatzaren 17ra, 

asteazkenetan, 17:30etik 19:00etara. 
1. aretoa.

 > Musikan interesa duten gazte eta 
helduentzat.
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Bitartekaritza programak>

Literatur solasaldiak

CIVICANeko irakurketa klubak bitartekaritza 
programak dira,  eta literaturak eskaintzen dituen gaur 
egungo gaiak abiapuntuz hartuz, hausnarketa eta 
pentsamendua sortzea dute helburu.

Literaturan interesa duten gazte eta helduentzako 
programa.

Irakurketa kluba

Kafea liburuekin.   
Kontu handiz
Beste batzuk zaindu eta komunitatean 
zaintza sareak sortzen baditugu, mundu 
bizigarriago bat eraikiko dugu pertsona 
guztientzat; izan ere, besteei emandako 
babesa elkartasun gisa itzultzen da beti.

 > Olga Balbona liburuzainak 
koordinatua.

 > Apirilak 18, asteartea: La habitación 
de invitados, Helen Garner.

 > Maiatzak 16, asteartea: Llévame a 
casa, Jesús Carrasco.

Irakurketa kluba

Itaka. Aldatu dezagun mundua, 
geu aldatuz
Hiruhileko honetan, banakako edo 
taldeko ekintzek eta hauekmunduan 
daukaten eraginari buruz hausnartuko 
dugu. Mikrotik makrora, paradigma 
ekonomikoa, soziala eta ideologikoa 
aldatu daitekeela ikusiko dugu.

 > Diana Pindado liburuzainak 
koordinatua.

 > Maiatzak 9, asteartea: La ciudad 
siempre gana, Omar Robert 
Hamilton.

 > Ekainak 6, asteartea: La ciudad de la 
alegría, Dominique Lapierre.
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Jarduerak Udaberria

Irakurketa kluba

Ipuinen behatokia.  
Keinu txiki handiak 
Egiten dugun guztiak , nola edo hala, 
besteen bizitzan eta gure ingurunean 
eragina dauka. Erantzukizun soziala 
da pertsona bakoitzak hartzen 
duen konpromisoa gizarte hobe bat 
eraikitzeko.

 > Sara Machuca liburuzainak 
koordinatua.

 > Maiatzak 2, asteartea: Obren 
hautaketa.

 > Maiatzak 30, asteartea: La 
bibliotecaria de Basora: una historia 
real de Iraq, Jeanette Winter.

Irakurketa kluba

Liburuz liburu.    
Ni-tik gu-rako bidea
Literaturak askotan aztertu du munduak, 
besteek eta gu handiago baten babesak 
daukan eragina ni-aren eraikuntzan. Bi 
adibide dakarzkigu orain, bata urrutikoa, 
bestea gertukoa.

 > Angel Erro poetak koordinatua.

 > Apirilak 25, asteartea: Nagusia 
kanpoan bizi da, Takiji Kobayashi.

 > Maiatzak 23, asteartea: Gu orduko 
haiek, Garazi Arrula.
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Bitartekaritza programak>

Irakurketa erakusleihoa

Udako irakurgaiak
Denok ditugu gogoko udako gauak, 
oporrak eta erlaxatuta egotea, baina 
are gogokoago dugu une horietan 
irakurriko duguna! Igerileku ondoan, 
itsasoari begira, mendian edo etxean. 
Horretarako, liburutegiak zenbait 
izenburu gomendatzen ditu.

 > Ekainaren 12tik 30era. Liburutegia.
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De viva voz

Ahotsaren eta hitzaren bidez CIVICANeko publikoari 
testuak, musika eta kultura esperientziak hurbiltzeko 
programa.

Irakurketa ozenak

De viva voz
Topaketa hurbil bat, non hitzak bizirik 
dauden eta liburu batek pizt dezakeen 
erakarpen guztia erakusten dute.

 > Apirilaren 3tik ekainaren 19ra, 
astelehenetan, 18:00etan.

 > Ataria.

 > Euskarazko saioak: apirilak 24, 
maiatzak 22 eta ekainak 19.

 > Boluntarioek eginen dute, liburutegiko 
taldearen laguntzarekin.

 > Publiko guztientzako jarduera.

Bitartekaritza

Istorioak kontu kontari
Lau istorio, itxuraz zerikusirik ez izan 
arren, oinarri bera dutenak: amaitutako 
liburu baten sentsazio gozoa.

Innova’22 Programak babestutako 
Literarte Jaialdiaren amaiera gisa, 
zenbait literatur lanetan oinarritutako 
antzerki proposamen bat sortzeko 
prozesua ezagutu eta partekatuko dugu 
jarduera honetan.

 > Ana Maestrojuán, Laura Laiglesia, 
Miguel Goikoetxeandia eta Virginia 
Moriones arte eszenikoetako 
profesionalekin.

 > Ekainak 8, osteguna, 19:00etan. Ataria.

 > Literaturan eta arte eszenikoetan 
interesa duten gazte eta helduentzat.
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Bitartekaritza programak>

Soinu ospakizuna

Musika lurraren arrasean
Artista nekaezin hau giza arimaren 
sakonenean ezkutatutako misterioak 
deszifratu nahian dihardu bere abestien 
bidez, eta musika tradizionala eta 
herrikoia egungo panoraman kokatzeko 
espazio bat aurkitu nahian.

Publikoarekin egingo duen topaketa 
honetan, bere bizi ibilbidea eta sormen 
prozesua azalduko ditu Álvarezek, 
eta horrekin batera, ospatzeko eta 
hunkitzeko abesti sorta bat eskainiko du.

 > Lorena Álvarez kantautore eta 
sortzaile plastikoarekin.

 > Ekainak 15, osteguna, 19:00etan. 

 > Ataria.

 > Literaturan eta musikan interesa 
duten gazte eta helduentzat.
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Aurkitu dantza

Sortzaileen komunitatearekin eta kultura kolektiboekin 
lankidetzan garatutako bitartekaritza proiektua, dantza 
garaikidea Nafarroako ikus-entzule guztiei hurbiltzeko.

Bitartekaritza

Otempodiz  
Publikoari gaurkotasuneko gaiei 
buruz gogoeta eginarazten dion Ertza 
konpainiaren obra. Emankizunaren 
aurretik, 30 minutuko dokumental bat 
proiektatuko da, obra testuinguruan jarri 
eta proiektua azaltzeko.

 > Koreografia: Asier Zabaleta. 
Dantzariak: Fenias Nhumaio eta 
Deissane Machava.

 > Ekainak 1, osteguna, 19:00etan. Plaza.

 > Dantza garaikidean interesa duten 
gazte eta helduentzat.

Bitartekaritza

Hito
Bi lagunek egindako bidaia, etengabe 
sinpletasunaren eta konplexutasunaren 
artean nabigatuz. Bilatzen duten hori  
jada barruan dutela jakin gabe.

Pieza ikusi ondoren, ikusleen eta 
artisten arteko topaketa eginen da, obra 
aztertzeko.

 > Koreografia eta interpretazioa: Akira 
Yoshida eta Chey Jurado.

 > Bitartekaritza: Diego Pazó, Qabalum 
kolektiboa.

 > Ekainak 6, asteartea, 19:00etan. Plaza.

 > Dantza garaikidean interesa duten 
gazte eta helduentzat.
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Bitartekaritza programak>

Egonaldia

Ellas +60
Egonaldi honen helburua interpretearen 
posiziotik dantzara hurbiltzen ohi ez 
diren kolektiboen parte hartze aktibo 
sustatzea da.

 > Marta Coronado koreografoak 
koordinatua.

 > Maiatzaren 15etik 29ra, astelehen 
eta ostiraletan, 18:30etik 19:30era. 4. 
aretoa.

 > 60 urtetik gorako emakumeentzako 
jarduera, elkartu eta dantza 
partekatu eta esperimentatu dezaten 
dantzatzen duen pertsonaren 
ikuspegitik.

Egonaldia

Bestelako begiradak
Publiko guztientzako egonaldia, 
desgaitasuna duten pertsonak barne, 
normalean dantzara hurbiltzen ez diren 
kolektiboen inklusioa eta parte hartze 
aktiboa sustatzeko, normaltasunez.

 > BASH taldeko Ane Dávila eta Jon 
Zozayarekin.

 > Maiatzaren 2tik 30era, asteartetan, 
18:30etik 19:30era. Ongizate espazioa.

 > Dantza garaikidean interesa duten 
gazte eta helduentzat.
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Egonaldia

Zientzia gorpuztea
Bestela ulertu ezin ditugun fisika 
kuantikoaren kontzeptuak ulertzeko 
eta esperimentatzeko aukera emanen 
digu irudimenaren hizkuntzak, adimen 
sortzaileak. Laborategi honetan, 
elkarrekin argiari buruz egindako 
ikerketa partekatuko dute Carmen 
Larraz koreografoak eta Joaquín Sevilla 
fisikariak.

 > Carmen Larraz (Dinamo Danza) eta 
Joaquín Sevillarekin (NUP).

 > Ekainak 6, 13 eta 20, astearteak, 
19:00etatik 20:00etara. Ongizate 
espazioa.

 > Dibulgazio zientifikoan eta sormen 
prozesuetan interesa duten gazte eta 
helduentzat, higiduran esperientzia 
izan ala ez.
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Bitartekaritza programak>

Liburutegia adinekoekin

San Juan Donibaneko Pertsona Nagusiaren aldeko 
Itunaren esparruan, adinekoentzako bibliografia 
zerbitzuak eskaintzen ditu CIVICANeko liburutegiak.

Zerbitzua erabiltzeko:  
bibliotecacivican@fundacioncajanavarra.es 
eta Nafarroako Kutxa Fundazioaren Linea (948 222 444).

Baliabidea

Etxez etxeko mailegua
Telefonoz eskatutako liburuak, 
aldizkariak edo ikus-entzunezkoak 
bidaltzen dira.

Bitartekaritza

Etxez etxeko irakurketak
Izena eman duten pertsonen etxera 
joanen dira boluntarioak, eta aldez 
aurretik adostutako testua irakurriko 
diete (kontakizuna, poema, eleberri 
baten kapitulua, prentsa...).

Baliabidea

Testu irisgarrien bilduma
Letra bereziki handia eta marjina 
zabalak dituzten liburuen sorta; (XL) 
etiketaz identifikatzen dira.

Bitartekaritza

Gainditu eten digitala
CIVICANeko kafegunean San Cernin 
ikastetxeko ikasle boluntarioak eta 
adineko pertsonak biltzen dituen 
ekimena da, azken horien zalantzak 
argitu eta telefono mugikorraren, 
tabletaren edo ordenagailuaren 
oinarrizko erabilera irakasteko.
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Bitartekaritza programak>

Ezagutu zure liburutegia!

Liburutegiaren erabiltzaileentzako zerbitzua, 
eskaintzen dituen aukera guztiak ezagutzeko eta 
bertako baliabideak erabiltzen ikasteko.

Zerbitzuak erabiltzeko:  
bibliotecacivican@fundacioncajanavarra.es 
eta T 948 222 444.

Bitartekaritza

Bisita gidatuak
Ibilbide bat liburutegiko ataletan 
barrena, funtsa antolatzeko sistema 
edo katalogoak kontsultatzeko modua 
ezagutzeko.

 > Maiatzak 8 eta ekainak 5, astelehenak, 
17:00etan.    
Liburutegia.

 > Gazte eta helduentzat.

Bitartekaritza

Liburutegia poltsikoan
Prestakuntza saio pertsonalizatuak, 
liburutegiko baliabide digitalak 
mugikorraren, tabletaren edo 
ordenagailu eramangarriaren bitartez 
erabiltzen ikasteko.

 > Apirilaren 3tik ekainaren 22ra. 
Astelehenetan 12:00etan eta 
ostegunetan 17:00etan.  
Liburutegia.

 > Gazte eta helduentzat.



→ Gauerdiko elkarrizketak

→ Ikuspuntuak

→ Pentsamenduaren gela

→ Solasaldiak liburutegian

→ Soinu paisaia

→ Innova gauak



Kultura eta pentsamendua



Pentsamenduaren korronteak 
ulertzeko prestakuntza, gogoeta eta 
eztabaida programak, etorkizuneko 
gizartearen erronka nagusiei ekinez, 
ideia eta hizkuntza berrietara 
hurbilduz, eta pentsamendu kritikoa 
sustatuz.



Kultura eta pentsamendua→
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Gauerdiko elkarrizketak

Literaturaren bideetan barneratzen den programa, 
gogoeta egiteko edo mundu urrun eta irudikatuetara 
bidaiatzeko gonbidapena egiten duten egileen eskutik.

Diario de Navarrarekin elkarlanean eta Fernando 
Hernández kazetariak aurkeztuta.

Topaketa

Santiago Lorenzo
Portugalete, 1964. Lehendabizi begiratu 
egin zuen, gero behatu, ondoren filmatu 
eta orain idatzi. Etapa horietatik igaro 
da, baina bakar batean ere ez du egin 
aktoreek egiten dutena: antzeztu. 
Zinemaren munduko trikimailuez 
aspertuta, bere ideiak literaturara 
eramatea erabaki zuen, eta 2010ean 
bere lehen eleberria argitaratu zuen: 
Los millones; urteko liburuetako bat izan 
zen, irakurleak umoreaz harrapatu baina 
gero kolpe tragiko bat ematen duen 
eleberria. Harrezkero, Los Huerfanitos, 
Las ganas, 9 chismes, Los asquerosos 
eta Tostonazo idatzi ditu. Gauza asko 
egin ditu, baina oraindik ere bere 
beldur handiena 2006tik Gizateriaren 
Ondare den Portugaleteko Zubi Esekitik 
itsasadarrera erortzea da.

 → Apirilak 28, ostirala, 19:00etan. 
Auditoriuma.

 → Literaturan interesa duten gazte eta 
helduentzat.

Interes puntua 
Fokua: Lorenzo

Euskal egileari buruzko 
bibliografia aukeraketa 
CIVICANeko liburutegian, 
kontsulta publikorako eta 
maileguan hartzeko.

 → Apirilaren 3tik ekainaren 
30era. Liburutegia.
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Topaketa

Pilar Adón
Madril, 1971. Zuzenbidean lizentziatu zen 
Madrilgo Complutense Unibertsitatean. 
De bestias y aves (Galaxia Gutenberg, 
2022) (Cálamo Otra Mirada saria eta 
Urteko Liburuaren Francisco Umbral 
saria jaso ditu), Las efímeras (Galaxia 
Gutenberg, 2015) eta Las hijas de Sara 
(Alianza, 2003) eleberriak argitaratu 
ditu, baita Eterno amor kontakizun luze 
ilustratua (Páginas de Espuma, 2021) eta 
La vida sumergida (Galaxia Gutenberg, 
2017), El mes más cruel (Impedimenta, 
2010) (Nuevo Talento Fnac izendatu zuten 
harengatik), eta å (Páginas de Espuma, 
2005) (Narratibako Ojo Crítico saria 
irabazi zuen) kontakizun liburuak.

 → Maiatzak 19, ostirala, 19:00etan. 
Auditoriuma.

 → Literaturan interesa duten gazte eta 
helduentzat

Interes puntua 
Lupa: Adón

CIVICANeko liburutegiko 
funts bibliografikoaren atzera 
begirakoa eta aurkezpena 
liburutegiko langileen eskutik, 
Nafarroako Kutxa Fundazioaren 
komunikazio kanaletan.

 → Maiatzaren 2tik 30era.
Liburutegia.



Kultura eta pentsamendua→
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Ikuspuntuak

Pentsamenduaren eta eztabaidaren gune honetan, 
etorkizuneko gizarteak izanen dituen erronka nagusiak 
partekatuko dituzte ikusleekin zientzia, gizarte eta 
kultura arloko hainbat protagonistak.

Jakiunde Zientzia, Arte eta Letren Akademiarekin 
elkarlanean garatutako programa, Nora Alonso 
Biologian doktoreak (DNA Advisory Services) 
moderatua.

Eztabaida

Enpresak eta erakundeak 
ESKko erronka berrien aurrean
Funtsezkoa da enpresen eta 
erakundeen artean estrategia 
koordinatuak eta lerrokatuak abian 
jartzea, klima aldaketak ingurumenean, 
gizartean eta ekonomian duen inpaktua 
arintzeko.

 → Maijo Gálvez (ESG estrategiak eta 
negozioaren arriskuak) eta Rosa 
María Orriolsekin (EJE&CONeko 
Sektore Publikoko Foroaren 
buruetako bat)

 → Maiatzak 17, asteazkena, 19:00etan.
Auditoriuma.

 → Pentsamendu garaikidean interesa 
duten gazte eta helduentzat.

Eztabaida

Zientzia, konpromisoa eta 
erantzukizuna
Zientziak tresna teknikoak eta 
sozioekonomikoak ematen dizkigu, 
enpresek, erakundeek eta gizarteak 
erabil ditzagun klima aldaketak 
ingurumenean, gizartean eta ekonomian 
dituen ondorioei aurre egiteko.

 → Marta Olazabal (BC3) eta Mar 
Rubiorekin (NUPeko katedraduna).

 → Ekainak 7, asteazkena, 19:00etan. 
Auditoriuma.

 → Pentsamendu garaikidean interesa 
duten gazte eta helduentzat.
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Pentsamenduaren gela

Filosofiari eskainitako espazioa, non pentsalariek 
mundu garaikidea azaltzeko funtsezko kontzeptuak 
definitzen dituzten.

ANAFIE Nafarroako Filosofia Elkartearekin lankidetzan.

Hitzaldia

Filosofia garaikidearen 
glosarioa: Erantzukizuna
Mundu arraro batean bizi gara, iluntasun 
eta konplexutasun handiz inguratuta, eta 
gero eta zailagoa da jakitea zer ari garen 
egiten. Nola jakin dezakegu noraino 
iristen den gure erantzukizuna?

 → Carlos Fernandez Liria filosofoarekin.

 → Apirilak 27, osteguna, 19:00etan. 
Auditoriuma.

 → Pentsamendu garaikidean interesa 
duten gazte eta helduentzat.

Interes puntua

Erantzukizuna eta konpromisoa
Liburutegiko funtsetik ateratako 
hautaketa bibliografikoa, adituen eta 
ANAFIEren gomendioekin osatuta.

 → Apirilaren 3tik, astelehena, ekainaren 
30era, ostirala. Liburutegia.



Kultura eta pentsamendua→
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Pentsamenduaren laborategia

Erantzukizuna eta  
konpromisoa
ANAFIEk dinamizatutako topagunea 
filosofian eta pentsamendu 
kritikoan interesa duten gazte eta 
helduentzat, gaurkotasuneko gaiei 
buruzko hausnarketak partekatzeko. 
Pentsamendua partekatzeaz gain, 
komunitate kritikoa sortzeko hitzordua.

I. saioa 
Kapitalozenoa vs. Antropozenoa

Gizakia al da, benetan, egungo 
ingurumen krisiaren eragilea? Ala gure 
ekintzaren adierazpen zehatz bat baino 
ez da krisi hau?

 → ANAFIEko Roberto Peñak 
dinamizatua.

 → Maiatzak 15, astelehena, 18:00etan. 
1. aretoa.

II. saioa 
Greenwashing: publizitate "berdearen" 
engainua

Merkatuetan gero eta publizitate 
"berde" gehiago dago; izan ere, gero eta 
ugariagoak dira produktu ekologikoak 
edo ingurumenarekiko ardura duten 
enpresak.

 → ANAFIEko María Álvarezek 
dinamizatua.

 → Maiatzak 29, astelehena, 18:00etan. 
1. aretoa.

III. saioa 
Zerbait egin daiteke?

Egungo egoera ekologikoa etengabe 
ageri zaigu mehatxu gisa, baina, 
benetan aldatu al daiteke espezieak 
hartu duen norabidea?

 → ANAFIEko Mikel Basartek 
dinamizatua.

 → Ekainak 12, astelehena, 18:00etan.  
1. aretoa.
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Kultura eta pentsamendua→
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Solasaldiak liburutegian

Nafarroako Kutxa Fundazioaren programa, kulturaren 
munduko pertsona garrantzitsuak haien liburu eta 
irakurketa gogokoenen bidez ezagutzeko aukera 
ematen duena.

Olga Balbona liburuzainak moderatutako topaketak.

Topaketa

Javier Tejada
Bartzelonako Unibertsitateko 
katedradun emeritua. Zientziatik letren 
mundura hurbiltzen da, ilusioz, lotsaz eta 
Ilustrazioaren garaietako jakin-minez.

Mundu gero eta espezializatuago 
honetan, ezinbestekoa da zientzia 
gezurtatzea eta giza zientziak elkarren 
aurka jartzen dira haien izaera eta 
funtzioagatik. Kulturaren Vianako 
Printzea saria 2006an.

 → Maiatzak 4, osteguna, 19:00etan. 
Liburutegia.

 → Kulturan eta pentsamenduan 
interesa duten gazte eta helduentzat.
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Soinu paisaiako saioak

Nafarroako Kutxa Fundazioak Musex Industries-
ekin batera antolatutako programa, soinuarekin eta 
soinu ikerketarekin lotutako beste jardunbide batzuk 
ezagutzeko.

Ekaineko ostiral arratsaldeetan, CIVICAN plazan 
gune bat egongo da genero ezberdinen bidez  
abangoardiako musikari lekua egiteko. Ibilbide luzea 
daukaten artistak, hautatzaileak eta, batez ere, soinu 
urbanoaren alderdi desberdinetako ikertzaileak.

 → Musika elektronikoan interesa duten gazte 
eta helduentzat.

 → Plaza.



Kultura eta pentsamendua→
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Moreira
Andoni Moreira bertako eszena 
urbanoaren ordezkaria da , eta saio 
bakoitzean bere ikuspegi heterodoxoa 
elektronikan islatzen du.

 → Ekainak 2, ostirala, 19:00etatik 
21:00etara.

Bizki Project
Ion Bengoetxearen saioan 26 urtez 
platerean atzean egindako soinu 
urbanoen ikerketa isaltuko da.

 → Ekainak 16, ostirala, 19:00etatik 
21:00etara.

DABIDXIBALBA
Hiru platereko teknika konplexua 
landuko duen saioa. Drum&Bassarekiko 
pasioa eta estilo horren energia 
partekatuko ditu.

 → Ekainak 9, ostirala, 19:00etatik 
21:00etara.

RTMN & Obi Juan
Azken saioan, eta amaiera gisa, 
elkarren osagarri diren bi dj arituko 
dira elektronikako genero urbano 
underground gehienak errepasatzen.

 → Ekainak 23, ostirala, 19:00etatik 
21:00etara.
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Innova gauak

Ray Oldemburg soziologiak azaltzen duenez, 
kafetegiak edo posta bulegoak, deitutako "hirugarren 
lekuak", komunitate baten bizitasun sozialaren 
bihotzak dira, gizarte ekitatea bultzatzen baitute 
pertsonen estatusa berdinduz.

Nafarroako Kutxa Fundazioaren eta “la Caixa” 
Fundazioaren Innova Programaren kultura esparruak 
bultzatutako Innova Gauen ekimena,  hain zuzen 
ere , “hirugarren leku” bat sortzea da espazio ez 
konbentzionalak esperientzia kulturalak eta artistikoak 
partekatzeko lekua bilakatzeko.



Kultura eta pentsamendua→
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I. saioa

Ezinbesteko ahotsak
 → Kati Leatxe (Ritual 2023), Carolina 

Daunizeau (Santas que yo te pinte) 
eta María Lorenzoren (La voz que 
nadie escucha, Fundación Gabeiras) 
arteko hizketaldiak.

Ritual 2023, Pirinio aurreko ondare 
eta kontakizun feministaren 
proiektua; Santas que yo te pinte, 
diseinuaren, kudeaketa kulturalaren 
eta ilustrazioaren arteko solasaldia; 
La voz que nadie escucha, 
kolektibo ikusezinetan oinarritutako 
bitartekaritza proiektua.

 → Performancea   
M-A-E-T-E-R-N-I-D-A-D,   
Zarys Falcon.

Arrosarioa errezatzeko erritualean 
oinarritzen da proiektua, ama 
batek alaba babesteko erabilitako 
mantra gisa. Uholdeak programaren 
Materiales Maternales laugarren 
edizioaren parte da sorkuntza hau; 
Natalia Isla Sarreta da komisarioa, 
eta Uharteko Arte Garaikideko 
Zentroak, Nafarroako Kutxa 
Fundazioak eta “la Caixa” Fundazioak 
bultzatu dute.

 → Maiatzak 24, asteazkena, 19:00etan.
Kafegunea.

 → Kultura garaikidean interesa duten 
gazte eta helduentzat.

II. saioa

In art we trust
 → Alexandra Baurès (Mapamundistas), 

Andrea Muniáin (Apuntes truncados) 
eta Tamara Arroyoren (artista 
gonbidatua) arteko hizketaldiak.

Mapamundistak, Iruñeko eta 
inguruetako espazio sare batean 
urtero egiten den arte garaikideko 
programa; Apuntes Truncados, 
Nafarroako basoen mozketan 
teknika fotogrametrikoaren ezarpena 
aztertzen duen ikerketa; Tamara 
Arroyo, etxeko zein hiriko espazioa 
birpentsatu eta bere historia 
propioarekin erlazionatzen dituen 
diziplina anitzeko artista.

 → Hueserío / Lo que es visible y lo que 
está oculto performancea, Estitxu 
Arroyo.

Estitxu Arroyo Sánchez performer, 
aktore eta sortzailearen lanari 
buruzko oharrak, gaur egun 
egiten ari den ikerketa eszenikoari 
dagokionez.

 → Ekainak 28, asteazkena, 19:00etan.
Kafegunea.

 → Kultura garaikidean interesa duten 
gazte eta helduentzat.



 Liburutegia-eskola



Hezkuntza



Espiritu berritzailea, sormena eta 
lan egiteko modu berriak sustatzeko 
guneak, hezkuntza prozesuan 
inplikaturiko eragileen artean jakintza 
trukatzeko sare bat sortzeko.
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Liburutegia-eskola

Nafarroako Kutxa Fundazioaren programa honen 
bitartez, liburutegiaren baliabideak hezkuntza 
komunitateari aurkezten zaizkio eta haur zein 
gazteengan irakurtzeko ohitura sustatzen da.

Bisita gidatuak

Ongi etorri ipuinetara
Bisita dibertigarria, txoko bakoitzean 
dauden materialak eta liburutegiak 
eskaintzen dituen entretenimendu 
aukerak ezagutzeko.

 × 11:30ean. Liburutegia (haurren 
aretoa).

 × Haur Hezkuntzako 3. mailako 
ikasleentzat.

Bisita gidatuak

Liburu detektibeak. 
Liburutegian ikerketan
Arrasto misteriotsu bati jarraituz, parte-
hartzaileek polizia kasu korapilatsu 
bat argitu behar dute. Horretarako, 
literaturako detektibe ospetsuenen 
laguntza paregabea eta liburuzainen 
arma sekretua baliatu ahal izanen 
dituzte: katalogoa.

 × 09:30ean. Liburutegia (haurren 
aretoa).

 × Lehen Hezkuntzako 2. mailatik 6. 
mailara arteko ikasleentzat.

Zerbitzua erabiltzeko:  
bibliotecacivican@fundacioncajanavarra.es
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Bisita gidatuak

Mezu ezkutuak
Pista misteriotsuei jarraikiz, ikasleak 
apalen artean ibiliko dira, kodeak 
argituko dituzte, sekzioak kokatuko 
dituzte eta materialak aurkitzen ikasiko 
dute, katalogoaren laguntzaz.

 × 08:30ean. Liburutegia.

 × Bigarren Hezkuntzako ikasleentzat.

Bisita gidatuak

Irakasleak eta liburutegiak
Talde txikitan eginen den topaketa, 
liburutegian erabilgarri dauden 
baliabideak, horiek erabiltzeko modua 
eta eskaintzen dituzten aukera 
didaktikoak ezagutzeko.

 × Apirilak 18 eta maiatzak 16, 
astearteak, 17:00etan. Liburutegia.

 × Hezkuntza ziklo guztietako irakasle 
taldeentzat.

Baliabidea

Bidaiari sortak eta maletak 
Liburutegiak zenbait liburu sorta ditu 
eskola taldeei baldintza berezietan 
mailegatzeko.

Baliabidea

Eskola Liburutegiari Laguntzeko 
Zerbitzua (SABE)
Irakurgai interesgarriak aukeratzeko 
orientazioa, behar espezifikoen arabera. 
Irakurzaletasuna sustatzeko edo liburuen 
mundura hurbiltzeko jarduerak martxan 
jartzeko aholkularitza.



* Sukalde irekia



Osasuna eta ongizatea



Herritarren osasuna eta ongizatea 
hobetzeko kultur proposamenak, bai 
eta elikadura ohitura osasungarriekin 
lotutakoak ere.
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Sukalde irekia

Elkartzeko eta solaserako gunea, kulturarekin eta 
gastronomiarekin lotura duten pertsonen bizipenak 
eta esperientzia profesionalak ezagutzeko.

Ikastaroa

Elikagai mesedegarriak: 
zainzuriak eta orburuak
Sasoiko eta bertako elikagaien aldeko 
apustua. Produktuaren presentzia eta 
kalitatea erdigunean jartzen dituzten 
errezetak.

 * Irakaslea: Julio Flames, sukaldaria.

 * Izen ematea: 51 €

 * Maiatzak 30, ekainak 6 eta 13, 
astearteak, 19:00etatik 21:00etara. 
Sukaldea.

 * Sukaldaritzan eta kultura 
gastronomikoan interesa duten 
gazte eta helduentzat.

Literatur solasaldia

Kozinatu istorioak
Yasunari Kawabataren Mil Grullas 
irakurriko da –liburutegian jaso ahal 
izanen da ale bat–.

 * Gidaria: Olga Balbona, liburuzaina.

 * Ekainak 8, osteguna, 18:00etan. 
Sukaldea.

 * Literaturan eta gastronomian 
interesa duten gazte eta helduentzat.
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Topaketa

Ekintza indibiduala,   
guztion ongia
Topaketa honetan, konpromiso 
pertsonalari buruz hitz eginen dugu 
bizi jarrera gisa, eta konpromiso horrek 
dakartzan erronkei buruz, konpromisoa 
praktikatzen duten bi emakumeren 
eskutik.

Irene Rodríguez enologoarekin eta Ana 
Belén López García (DOMMCOBB) 
ilustratzailearekin.

 * Maiatzak 18, osteguna, 19:00etan. 
Sukaldea.

 * Kultura gastronomikoan interesa 
duten gazte eta helduentzat.

Esperientzia

Japoniako kaligrafia
Tailer honen bidez, Japoniako kulturaren 
elementu bereizgarrietako bat 
ezagutuko dugu, bertako kaligrafia, eta 
trazu nagusiak praktikatuko ditugu, gure 
lehen kanjiak idazteko.

Nihonnipon elkartearekin.

 * Maiatzak 9, 16 eta 23, astearteak, 
19:00etatik 20:00etara. Sukaldea.

 * Kultura gastronomikoan interesa 
duten gazte eta helduentzat.
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Baliabidea

Hazien liburutegia
Nafarroako Liburutegi Publikoen 
Sarearekin eta Nafarroako Hazien 
Sarearekin lankidetzan egindako 
proiektua, herritarrei tokiko barietateak 
eta lurraren laborantzarekin lotutako 
nekazaritza kultura ezagutaraztea eta 
hurbiltzea helburu duena.

 * Apiriletik ekainera.  
Liburutegia.

Irakurketa erakusleihoa

Japonia, milaka urteko 
konpromisoa
Japoniari eta bertako kulturari eskainia. 
Bertan, pertsonaren zintzotasuna, natura 
zaintzea eta guztion ongia errespetatzea 
dira jokabide indibidualaren eta 
kolektiboaren oinarrizko zutabeak.

 * Maiatzaren 5etik ekainaren 10era.
Liburutegia.



∞ Trantsituak

∞ Testuinguruak



Elkartasuna



Gaur egungo erronkei aurre egin eta 
etorkizuneko gizarteari buruzko pistak 
emateko prestakuntza espazioak. 
Gainera, gizartean dauden arazo 
berriei erantzun nahi zaie, bizikidetza 
eta elkartasun modu berriak 
bultzatuko dituzten eta lankidetza 
bidezko jarduna indartuko duten 
ekintzen bitartez.
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Trantsituak

Programa honetan, mugikortasunarekin zerikusia 
duten gaiak lantzen dira, mugikortasun hori 
eragin duten arrazoiak krisi humanitarioa edo 
ingurumenekoa eta aukera berrien bilaketa izanik, 
eta horren ondoren, harrerako gizarte berriarekin 
kohesioan finkatzea.

Eztabaida

Migrazioak:   
kausa ekosozialak
Aldaketa ekosozialak zuzenean edo 
zeharka eragindako desplazamendu 
guztiak dira migrazioak. Iparralde 
globaleko nazio aberastuen garapen 
eredu jasangaitzaren emaitza 
da errealitate hori. Eta fenomeno 
intrintsekoki bidegabea da, kausei zein 
ondorioei dagokienez.

 ∞ Susana Borras eta Gemma Pinyol 
aktibistekin.

 ∞ Apirilak 20, osteguna, 19:00etan. 
Auditoriuma.

 ∞ Ekologian eta aldaketa sozialean 
interesa duten gazte eta helduentzat.
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Actividades

Pentsamenduaren laborategia

Lurra bizigaitz bihurtzen  
denean
Alboan Fundazioak dinamizatutako 
elkargunea, ekologian eta aldaketa 
sozialean interesa duten gazte 
eta helduentzat. Proposatutako 
problematikari buruzko hausnarketak 
partekatuko dira, komunitatea 
kontzienteago eta solidarioago 
bihurtzeko, eta hobekuntza 
proposamenak egiteko.

I. saioa 
Ingurumen krisitik gizarte   
larrialdira

Larrialdi klimatikoa, haren jatorria eta 
planetako bizitzan duen eragina.

 ∞ Maiatzak 8, astelehena, 18:00etan. 
1. aretoa.
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II. saioa  
Giza desplazamendu behartua

Gaur egun, klimarekin lotutako 
hondamendiek indarkeriak eta gatazkek 
baino bi aldiz desplazamendu gehiago 
eragiten dituzte.

 ∞ Maiatzak 22, astelehena, 18:00etan. 
1. aretoa.

III. saioa  
Herritartasun globala

Aldaketa, erantzunkidetasuna eta bizitza 
duinaren defentsa sustatzen duen 
herritartasun globala.

 ∞ Ekainak 5, astelehena, 18:00etan.  
1. aretoa.
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Testuinguruak

Nafarroako Kutxa Fundazioak gaur egungo 
errealitatea lantzen du, egoeraren diagnostikoa eginez 
eta mundu global eta konplexu honek dakartzan 
erronketarako erantzunak proposatuz.

Eztabaida

Kontabilitate soziala edo  
onura partekatua
Gizarte berrikuntzatik enpresa 
berrikuntzara: enpresaren esanahiari 
buruzko paradigma berri bat dago, 
Garapen Jasangarrirako Helburuetatik 
(GJH) abiatuta onura soziala bultzatzeko. 
Topaketa honetan, gaia aztertuko 
da, eta epe labur batean enpresek 
gizartearen eskaera berrietara egokitu 
beharko direla ikusiko da,  seinalatuta 
edo merkatutik kanpo geratu nahi ez 
badira.

 ∞ Maite Ruiz Roqueñi UPV/
EHUko Empresa Ekonomia eta 
Merkaturatzea Saileko irakaslearekin 
eta José Luis Retolaza Avalos 
Ekonomia Zientzietan doktore eta 
filosofoarekin.

 ∞ Maiatzak 8, astelehena, 19:00etan.
Auditoriuma.

 ∞ Ekologian eta aldaketa sozialean 
interesa duten gazte eta helduentzat.

Hitzaldia

Zergatik da garrantzitsua ESKa 
komunikatzea?
Erakundeek ez badute GEK 
komunikatzen, gizarte ekimen horiek 
garrantzia galtzen dute neurri handi 
batean. Funtsezkoa da ekintzak eta 
emaitzak interes talde guztietara iristea, 
eta eragina izatea bezero, komunitate, 
langile eta gobernuetan.

 ∞ Xavier Puig García aholkulariarekin.

 ∞ Maiatzak 22, astelehena, 19:00etan.
Auditoriuma.

 ∞ Ekologian eta aldaketa sozialean 
interesa duten gazte eta helduentzat.



Elkartasuna∞

65

Hitzaldia

Nork aldatu dezake   
mundua?
Erantzunkidetasun soziala eta 
ekonomian reset egitea, inor atzean 
utzi gabe. Gaia jorratzeko, Víctor 
Viñuales (Zaragoza, 1964) Garapen 
Fundazioaren sortzaile eta zuzendariak  
karbono gutxiko ekonomia inklusibo 
eta arduratsu baterako trantsizioa 
nola bizkortu daitekeen aztertuko du. 
Aldaketa teknologikoak eta kulturalak, 
mugen kontzientzia, eta hori guztia 
politika instituzional egokietan 
oinarritzea.

 ∞ ECODESeko Víctor Viñualesekin.

 ∞ Maiatzak 29, astelehena, 19:00etan.
Auditoriuma.

 ∞ Ekologian eta aldaketa sozialean 
interesa duten gazte eta helduentzat.

Irakurketa erakusleihoa

Ekintza bakoitzak   
garrantzia du
Dibulgazio eta narrazio lanetan 
jasotzen dues interes puntua, ikuspegi 
kritiko eta konprometitutik, eta arreta 
jarrita pertsona bakoitzak ondasunak 
kontsumitzean duen erantzukizun sozial, 
kultural edo ekologikoan eta korporazio 
eta enpresa handien balio etikoan jarrita.

 ∞ Apirilaren 1etik 30era.

 ∞ Liburutegia.



◊ (Re)Pensar la ciudad que habito

◊ Sareak

◊  Jolastu, pentsatu

◊ ArtLab, sorkuntza espazioa

◊ Ipuinaren ordua

◊ Lab 0.3



Gazteak eta familiak



CIVICANen haur, familia, nerabe 
eta gazteentzako programazioa 
ekarpenak komunitatean lantzeko 
gunetzat hartzen da, ezagutzeko 
pentsatu, egiteko sortu eta parte 
hartzeko partekatu egin behar den 
gunetzat.
Bertan bizi direnen artean 
etengabeko elkarrizketa sortu nahi 
dugu, betiere bakoitzaren parte 
hartzeko modua kontuan izanik. 
Modu ludiko eta pedagogiko batean, 
sormena bultzatu eta elkarguneak 
sortzen dira.
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(Re)Pensar la ciudad que habito

Nafarroako Kutxa Fundazioak laborategiak sustatzen 
ditu, parte-hartzaileek hainbat ikuspegitatik bizi 
diren hiria (bir)pentsatzeko hainbat ikuspegitatik, 
hiria bizigarriago, berdinzaleago, jasangarriago eta 
osasungarriagoa izan dadin.

Laborategia

Baratzeak eta lorategiak
Baratze bat eta lorategi bat landu eta 
sortuko ditugu, parte hartzen duten 
familien laguntzarekin. Hiriko espazio 
komunak erabiltzeko moduari buruz 
hausnartzen lagunduko digu jarduerak, 
naturarekin adiskidetu gaitezen hiriaren 
erdian.

 ◊ Irakaslea: Maushaus, arkitektura 
gunea.

 ◊ Maiatzak 27, larunbata, 18:00etatik 
19:30era. Plaza.

 ◊ 4 urtetik gorako haurrak dituzten 
familientzat.

Laborategia

Rethink
Sarri esaten da birpentsatzea zerbait 
berriro arretaz pentsatzea dela.
Eta espazio publikoa leku egokia da 
horretarako, hiriko 'bizitzaren antzerkia' 
eszenatoki horretan gertatzen 
baita. Gaurko hirietan, herritarren 
bizikidetzarako leku berriak sortzeko 
beharra ikusten dugu, biltzeko eta parte 
hartzeko beharra asetzeko.

 ◊ Irakaslea: Maushaus, arkitektura 
gunea.

 ◊ Ekainak 10, larunbata, 18:00etatik 
19:30era. Plaza.

 ◊ 4 urtetik gorako haurrak dituzten 
familientzat.
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Ikastaroa

Elikadura arduratsua
Zenbait errezeta prestatuz, elikadura 
osasungarri eta jasangarrian inplikatu 
nahi dira haurrak. Kontzeptu hauek 
ere landuko dira: zero zabor, sasoiko 
elikagaiak eta gure inguruneko kultura 
gastronomikoa.

 ◊ Irakaslea: Cristina Fernández, 
dietista eta nutrizionista.

 ◊ Izen ematea: 24 €
 ◊ Apirilak 11, asteartea, eta 13, 

osteguna, 17:00etatik 19:00etara. 
Sukaldea.

 ◊ 6 urtetik 11 urtera bitarteko 
haurrentzat.

Ikastaroa

Emocion-arte
Tailer dinamiko, ludiko eta artistiko 
honetan, haurrek sentitu eta bestearen 
emozioak ezagutuko dituzte, haien 
adimen emozionala garatzeko eta 
autoestimua indartzeko abiapuntu gisa.

 ◊ Irakaslea: Arantza Martín del Río, 
osasun psikologoa.

 ◊ Izen ematea: 85 €
 ◊ Apirilaren 22tik maiatzaren 27ra, 

larunbatetan, 10:30etik 12:00etara. 4. 
aretoa.

 ◊ 4 urtetik 9 urtera bitarteko 
haurrentzat.
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Irakurketa erakusleihoa

(Re)Leer la ciudad que habito
Liburu hauetan, hiri bat leku atsegina 
izatea ahalbidetzen duten xehetasunak 
ageri dira: bizikidetza sustatzen duten 
plazak, naturaz gozatzeko berdeguneak, 
hiri mugikortasun jasangarria…

 ◊ Apirilaren 1etik 30era. 

 ◊ Liburutegia (haurren aretoa).
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Sareak

Nafarroako Kutxa Fundazioak gazte eta 
nerabeentzako elkarguneak sortzen ditu, sorkuntza 
proiektu partekatuak sustatzeko asmoz, eta aldaketa 
eta eraldaketa soziala eragitearren.

Tailerra

CIVICAN 360 VR
Errealitate birtualaren bidez, mundu 
berri batean murgildu gaitezke, inguru 
errealetan edo imajinatuetan oinarrituta. 
Jarduera honen helburua errealitate 
birtualaren mundura lehen hurbilketa 
bat egitea da eta 360º kamerarekin gure 
lehen edukia sortzea. Tailerra hiru saiotan 
banatuko da: errealitate birtualerako 
sarrera, 360º kamera bidezko grabazioa, 
eta edukien edizioa.

 ◊ Irakaslea: Nuria Iso, eduki digitalen 
eta ikus-entzunezkoen sortzailea.

 ◊ Apirilaren 12tik 14ra, 17:00etatik 
19:00etara. Ataria.

 ◊ Sorkuntzan eta esperimentazio 
digitalean interesa duten 13 urtetik 
gorako gazteentzat.

Esperientzia

VR atmosferak
Errealitate birtualeko gailuen bidez, 
CIVICAN 360 VR tailerreko parte-
hartzaileen lana esperimentatu ahal 
izanen da. Espazioa bizitzeko beste 
modu bat izanen da, eta Nafarroako 
lurralde naturalean murgiltzeko beste 
esperientzia batzuez gozatu ahal izanen 
da, besteak beste.

 ◊ Apirilak 14, ostirala, 19:00etatik 
21:00etara. Ataria.

 ◊ Sorkuntzan eta esperimentazio 
digitalean interesa duten 
gazteentzat.
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Kluba

ADAren kluba
Gazteentzako coworking eta 
sorkuntza gune bat da Adaren 
kluba, programazioaren lengoaiaren 
bitartez sorkuntzari ateak ireki ahal 
izateko. Python programan oinarrituta, 
programazioaren oinarrizko kontzeptuak 
ikasi eta proiektuak sortuko ditugu, 
banaka nahiz taldeka. Parte-hartzaile 
bakoitzak gailu elektroniko bat ekarri 
beharko du jarduera garatzeko: pc/mac 
ordenagailua edo ChromeBook-a.

 ◊ Koordinatzailea: Guillermo Arana, 
programatzailea.

 ◊ Apirilak 22 eta 29, eta maiatzak 6 eta 
20, larunbatak, 17:30etik 19:00etara. 
2. aretoa.

 ◊ Programazioaren lengoaian interesa 
duten 13 urtetik gorako gazteentzat.

Esperientzia

Ada Kahoot
Topaketa honetan, Adaren klubeko 
programatzaileek urte honetan sortutako 
jokoak probatu ahal izanEN dira.
Ondoren, lehiaketa bat eginen da Kahoot 
formatuan. Ez da behar aldez aurreko 
ezagutzarik, soilik jakin-mina eta zorte 
pixka bat. Parte hartzeko, gailu mugikor 
bat besterik ez da behar (Android edo 
iOS).

 ◊ Guillermo Arana, Ruddy Guerrero 
eta Eduardo Moreno software 
garatzaileek koordinatua.

 ◊ Maiatzak 13, larunbata, 17:30etik 
19:30era. Ataria.

 ◊ Lengoaia eta programazio 
informatikoan interesa duten 
pertsonentzat.

Irakurketa kluba

Ostiralean… TBO
Izenburu berriak ezagutzeko gunea, 
gure irakurgai gogokoenak taldean 
partekatzeko eta, modu ludiko batean, 
bederatzigarren artearen aberastasuna 
eta konplexutasuna ezagutzeko gunea.

 ◊ Sara Machuca liburuzainak 
koordinatua.

 ◊ Apirilak 21, maiatzak 5 eta 19, eta 
ekainak 2 eta 16, ostiralak. 18:00etan. 
1. aretoa.

 ◊ Literaturan eta komikian interesa 
duten 9 urtetik gorako haurrentzat.



Jarduerak Udaberria

74

Jolastu, pentsatu

Haurrak pentsalari nekaezinak dira; jakin-minak 
bultzatuta, etengabe ikasten ari dira bai errealitatetik, 
bai inguruan duten mundutik.

Jolastu, pentsatu gunean, jolasaren, musikaren, 
artearen edo literaturaren bitartez hausnarketa, 
eztabaida eta ezagutza partekatua praktikan jarri ahal 
izanen dituzte.
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Pentsamenduaren laborategia

Elkarrekin bizi?
Kontakizunen eta ilustrazioen bidez, 
gizartean bizitzearen inplikazioei buruz 
hausnartuko dugu, eta galdera hauei 
erantzun: Nahi dugun guztia egin 
dezakegu noiznahi? Arauak behar dira? 
Nork jarri behar ditu? Nola betearaz 
daitezke? Zein dira elkarrekin bizitzeko 
araurik garrantzitsuenak?

 ◊ Irakaslea: Jakinmin Praktika 
Filosofikoak.

 ◊ Apirilak 22, larunbata, 18:00etatik 
19:30era. Plaza.

 ◊ 8 urtetik 10 urtera bitarteko 
haurrentzat.

Pentsamenduaren laborategia

Denok gara arraroak
Ipuin baten antzezpenean oinarrituta, 
askotarikotasunean pentsatuko dugu: 
Zer da normala izatea? Eta arraroa 
izatea? Denok berdinak gara? Ala 
desberdinak?   
Denok desberdinak bagara, nor da 
normala?

 ◊ Irakaslea: Jakinmin Praktika 
Filosofikoak.

 ◊ Ekainak 3, larunbata, 18:00etatik 
19:30era. Plaza.

 ◊ 8 urtetik 10 urtera bitarteko 
haurrentzat.

Pentsamenduaren laborategia

Lagun onak
Laborategi honetan, adiskidetasunean 
eta haren osagaietan pentsatuko dugu: 
Zer da lagun bat? Adiskidetasun mota 
desberdinak daude? Lagunak behar 
ditugu zoriontsu izateko? Zer egin 
dezakegu lagun onak izateko? Txakur bat 
izan daiteke gure laguna? Eta robot bat?

 ◊ Irakaslea: Jakinmin Praktika 
Filosofikoak.

 ◊ Maiatzak 20, larunbata, 18:00etatik 
19:30era. Plaza.

 ◊ 8 urtetik 10 urtera bitarteko 
haurrentzat.

Baliabidea

Irakurketa gida: Ikuspegiak
 ◊ Dokumentu sorta batetik abiatuta, 

liburutegiak informazioa eta ezagutza 
gehituko eta osatuko ditu zenbait 
programatan, hiruhileko osoan.
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Ikastaroa

Sormen artistikoa
Ikastaro honetan, hainbat teknika 
eta material artistiko arakatu eta 
zentzumenak piztea lortu nahi da, eta, 
horretarako, garapen emozionala landu 
eta irudimena eta sormena garatzen 
dira. Oinarrizko kodeak erabiltzen ikasiko 
dugu, teknika artistiko eta soinuzkoen 
bitartez.

 ◊ Gune elebiduna (gaztelania eta 
ingelesa).

 ◊ Irakaslea: Ece Ozturk, hezitzaile 
artistikoa.

 ◊ Izen ematea: 72 €
 ◊ Apirilaren 17tik ekainaren 12ra, 

astelehenetan, 17:30etik 18:30era. 2. 
aretoa.

 ◊ 4 urtetik 7 urtera bitarteko 
haurrentzat.

Tailerra

Paper cut: 3D ilustrazioak
Tailer honetan, paper cut teknikak 
esperimentatuko ditugu 3Dko 
konposizioak sortzeko: ebakitzea, 
zulatzea, gainjartzea, formaren eta 
kontraformaren jolasa, itzalak eta egitura 
bolumetrikoak.

 ◊ Irakaslea: Diego Escribano, artista 
eta diseinatzailea.

 ◊ Apirilak 15, larunbata, 17:00etatik 
20:00etara. Ataria.

 ◊ 9 urtetik gorako haur eta gazteentzat.

ArtLab, sorkuntza espazioa

Nafarroako Kutxa Fundazioak sormenerako eta 
esperimentaziorako guneak sustatzen ditu, hizkuntza 
artistikoan oinarrituta. Jolas eta partaidetza ekintzen 
bitartez esperimentatzeko gune bat.
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Tailerra

Music painting
Tailer honetan, emozioak, musika 
eta artea uztartuko dira. Musikaren 
erritmora pintatuz, informazio sentsoriala 
interpretatu eta prozesatzen da, eta 
musikaz jabetu, inpresio propioak 
sortuz. Arte prozesaleko jarduera honen 
bidez, ulertuko dugu entzuten edo 
esperimentatzen ditugun gauzek forma 
eman diezaioketela sentitzen eta egiten 
dugunari.

 ◊ Irakaslea: Ece Ozturk, artista 
sortzailea.

 ◊ Apirilak 29, larunbata, 18:00etatik 
19:30era. Ataria.

 ◊ 10 urtetik gorako haur eta 
gazteentzat.

Tailerra

Minimunduak
Minimunduak sortuta, mundu erreala 
ulertu eta hartara egokitu gaitezke, 
haurren ikuspegitik. Gainera, jolas 
sinbolikoaren adierazpen bat da, non 
haurrek beren eguneroko bizitzako 
uneak edo eskala txikiko eszenatoki 
amestuak irudikatzen dituzten modu 
errealean.

 ◊ Irakaslea: Elena Eraso, haur 
hezitzailea.

 ◊ Maiatzak 6, larunbata, 18:00etatik 
19:30era. Ataria.

 ◊ 4 urtetik 7 urtera bitarteko 
haurrentzat.
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Ipuinaren ordua

4 urtetik gorako haurrentzat. Hitzordu bat, liburuetako 
istorio eta pertsonaia erakargarrienekin. CIVICANeko 
haur liburutegiko liburuen artean oso hurbiletik 
entzuteko istorioak.

Sarrera librea, edukiera bete arte.

Apirilak 12, asteazkena, 18:00etan.
Africa’s stories
Kontalaria: Virginia Moriones.

Apirilak 26, asteazkena, 18:00etan.
Relatando árboles
Kontalaria: Sergio Salinas.

Maiatzak 10, asteazkena, 18:00etan.
Ipuin magikoak
Kontalaria: Sergio de Andrés.

Maiatzak 24, asteazkena, 18:00etan.
Cuentos cotillas
Kontalaria: Sergio de Andrés.

Ekainak 7, asteazkena, 18:00etan. 
Pontxa eta udarako ipuinak 
Kontalaria: Jaione Urtasun.

Ekainak 21, asteazkena, 18:00etan.
Cuentos ultrafinos
Kontalaria: Sergio de Andrés.
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Esperientzia

Pinturarik gabe pintatzen
Esplorazio artistikoko tailerra 
haurtxoentzat, collage teknika eta zeta 
paper tindatua erabiliz. Zeta papera 
urratu eta puskatu, eta urez ihinztatu 
euskarrian jarrita.

 ◊ Irakaslea: Elena Eraso, haur 
hezitzailea.

 ◊ Apirilak 29, larunbata, 11:00etatik 
12:00etara.    
4. aretoa.

 ◊ 24 hilabetetik 36 hilabetera bitarteko 
haurtxoak dituzten familientzat.

Esperientzia

Jolasak iluntasunean
Argia balio handiko elementua da, 
haurtxoei esperientzia erakargarriak 
eskaintzeko. Argia, kolorea eta itzala 
izango dira tailer honen osagai nagusiak.

 ◊ Irakaslea: Isabel de la Vega, haur 
hezitzailea.

 ◊ Maiatzak 10, asteazkena, 18:00etatik 
19:00etara. 4. aretoa.

 ◊ 12 hilabetetik 24 hilabetera bitarteko 
haurtxoak dituzten familientzat.

Lab 0.3

Nafarroako Kutxa Fundazioak haurrentzako murgiltze 
proposamenak eta esperientziak eskaintzen ditu, 
6 hilabetetik gorako haurrak dituzten familientzako 
esperimentazio espazio batean.
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Esperientzia

Nire zentzumenak: udaberria
Tailer honetan, estimulazioa landuko da 
udaberriak gogora ekartzen dituen usain, 
soinu eta testuren bidez.

 ◊ Irakaslea: Isabel de la Vega, haur 
hezitzailea.

 ◊ Ekainak 21, asteazkena, 18:00etatik 
19:00etara. Plaza.

 ◊ 12 hilabetetik 24 hilabetera bitarteko 
haurtxoak dituzten familientzat.



+ Pentsamendu partekatuko liburutegia

+ Liburutegiko zerbitzuak

+
REC - CIVICANen liburutegi partekatuaren 
artxiboa



Pentsamendu 
partekatutako liburutegia



Nafarroako Kutxa Fundazioak 
CIVICANen duen liburutegia 
espazioaren pentsamenduko 
ekoizpenaren artxibotzat hartzen 
da, zentroan egindako jardueren 
dokumentazioa eta kontakizuna 
bilduz.

Gazte eta helduen (13 urtetik gorakoak) 
aretoak 408 metro²-ko azalera du, 72 
irakurleku eta 12 ordenagailu, horietatik 3 
katalogoa kontsultatzeko.

 + Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 
09:00-14:00 eta 16:00-21:00.
Larunbatetan, 09:00-14:00. 

Haurrentzako (12 urte arte) gelak 112 
metro² ditu, eta 45 irakurleku eta 5 
ordenagailu, horietako bat katalogoa 
kontsultatzeko. Gainera, irakurle aurreko 
gune bat ere badu (0-5 urte).

 + Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 
17:00-20:00. Larunbatetan, 10:00-
14:00 eta 17:00-20:00. Ikastetxeen 
oporraldian, astelehenetik 
larunbatera, 10:00-14:00 eta 17:00-
20:00.
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Pentsamendu partekatutako liburutegia+

Pentsamendu partekatuko liburutegia

Nafarroako Kutxa Fundazioak CIVICANen duen 
liburutegia espazioaren pentsamenduko ekoizpenaren 
artxibotzat hartzen da, zentroan egindako jardueren 
dokumentazioa eta kontakizuna bilduz.

Herritarren kultura eta informazio beharrei erantzuten 
dien baliabide bat da, adin guztietan irakurzaletasuna 
sustatuz eta informazioko eta komunikazioko 
teknologietarako sarbidea eskainiz. Liburutegia izaki 
bizi bat da, gauzen gertaleku; zaratarik gabeko espazio 
bat, baina ez isiltasunezko leku; erabilera kolektiboko 
espazio bat, parte hartzeko aukera ematen duena.

Liburutegia Nafarroako Liburutegi Publikoen 
Sarearen parte da, Nafarroako Kutxa Fundazioaren 
eta Nafarroako Gobernuaren arteko hitzarmen 
baten bitartez. Horrela, liburutegi publikoen katalogo 
kolektiboan txertatzen da bertako bilduma.

Gaur egun 50.000 liburu biltzen ditu liburutegiak, 
hainbat euskarritan. Funtsa aukeratzeko, CIVICANen 
ildo programatikoen arabera egiten da, gaur egungo 
erronka sozialei erantzunez.
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Liburutegiko zerbitzuak

Zerbitzu hauek eskaintzen dira: txartela egitea, 
mailegua, berritzea, erreserbak, lineako zerbitzuak eta 
Interneterako sarbidea. Bi irakurgeletan irakurri eta 
kontsultak ere egin daitezke.

Irakurtzeko postuetan lehentasuna izanen 
dute liburutegiko funtsa kontsultatu nahi duten 
erabiltzaileek, irakurketako gune bakoitzerako 
ezarritako erabilera bultzatuz.

Era berean, urtean gehienez ere bost erosketa 
iradokizun egin daitezke pertsona bakoitzeko, 
CIVICANen ildo programatikoen arabera funtsa 
osatzeko irizpideak kontuan hartuta.

Liburutegian fotokopiagailu bat eta eskaner bat daude, 
erabiltzaileen eskura. Dokumentuak inprima daitezke, 
betiere jabetza intelektualari buruz indarrean dagoen 
legeria errespetatuz gero.
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REC - CIVICANen liburutegi    
partekatuaren artxiboa

Nafarroako Kutxa Fundazioak CIVICANen duen 
liburutegia espazioaren pentsamenduko ekoizpenaren 
artxibotzat hartzen da, zentroan egindako jardueren 
dokumentazioa eta kontakizuna bilduz.

Programako laguntzaileek egiten dituzten 
gomendioen bitartez, CIVICANen funts bibliografikoa 
kultura partekatuko elementu berri bihurtzen da.

Gomendio guztiak Nafarroako Kutxa Fundazioaren 
YouTube kanalean kontsulta daitezke.






