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CIVICAN - Nafarroako Kutxa Fundazioaren Zentro Soziokulturala

www.fundacioncajanavarra.es

informacioncivican@fundacioncajanavarra.es

T. 948 222 444 (Ext. 1 – Horario de atención al público: 
de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 17:00)

Facebook - @CivicanFCN @FundCajaNavarra #CIVICANencasa

Pertsona guztien segurtasuna eta osasuna zaintze aldera eta bat eginik Es-

painiako Gobernuak eta Nafarroako Foru Erkidegoak emandako gomendioekin

eta hartutako neurriekin, Nafarroako Kutxa Fundazioak erabaki du bere ins-

talazioak aldi baterako ixtea.

CIVICANek bere zentro kulturalaren
ate digitalak irekitzen dizkie pert-
sona guztiei, haien ondoan egoteko
konfinamenduak iraun bitartean eta
deseskalada prozesua.

#CIVICANencasa programak edukiak
eskaintzen dizkie adin guztietako herri-
tarrei Nafarroako Kutxa Fundazioaren web
orriaren, Youtube kanalaren  eta sare sozialen
(Facebook eta Twitter) bidez, eta erantzun bat ematen
die egungo gizartearen desafioei, ikuspegi ludiko, sozial, konprometitu eta
garaikide batetik.

#CIVICANetxean

Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro soziokulturala da; espazio bizi bat eta

belaunaldien arteko eta diziplina arteko topagune bat. Haren helburuak dira

kultura eta hezkuntza aktibatzea eta bultzatzea, elkartasuna eta gizarte

ekintza sustatzea, literatura eta pentsamendu ga-

raikideak bultzatzea eta jasangarritasunaren

kontzientzia lantzea, Nafarroako herritarren

parte hartze aktiboaren alde eginez.

ZER DA CIVIVAN?

NAFARROAKO KUTXA 

FUNDAZIOAREN KOMUNIKATUA
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aurki- 
bidea

Isolamenduak eta pandemiaren efektuek bizikidetza modu berriak

planteatzen dituzte. Programa honen xedea da bizikidetza hobetzen

laguntzea auzo komunitate bateko kideen artean, elkartasuna eta el-

karlana indartuko dituzten ekintzen bitartez.

#CIVICANencasa #CIVICANetxean #Solidaridad 
#ComunidadesEnRed #Discapacidad

COMUNIDADES EN RED

ELKARTASUNA

KAPSULA 

Jokabide laguntza positiboa
emateko esku-hartzea, 
familiei laguntzeko
Ekainaren 22tik aurrera egongo da prest

> Isterria Hezkuntza Bereziko Ikastetxeko Alicia
Azconarekin.

Kapsula honetan, desgaitasuna duten seme-alabak dituzten
familien ongizaterako lagungarriak diren jarraibideak
emango dira, konfinamendu egoeraren eta ikastetxeak
ixtearen ondoriozko arazoak edo jokabideak baldin
badituzte.



aurki- 
bidea

ELKARTASUNA

Nafarroako Kutxa Fundazioak aurre egiten dio egungo munduaren

errealitateari eta erantzunak proposatzen ditu etorkizunak testuinguru

global eta konplexu batean planteatzen dituen desafioentzat.

#CIVICANencasa #CIVICANetxean #Solidaridad #Contextos 
#ActualidadInternacional

CONTEXTOS

KAPSULA

Estatuez haratago:
nazioarteko
erakundeen erantzun
solidarioa
Ekainaren 1etik aurrera egongo da prest

> Mariola Urrea Errioxako Unibertsitateko
irakaslearekin.

NBE, OME nazioarteko erakundeek edo EB
beraren lana behatzen eta balioesten ari
dira bai Estatu kideak, baita herritarrak ere.
Zer eginkizun eta zer eskumen ditu
horietako bakoitzak?

Egun bizi dugunaren moduko une bereziki
kritikoetan erantzun eraginkor eta
solidarioak emateko gai izaten ari dira?

KAPSULA

Giza Eskubideak:
gizateriaren ideial
berria
Ekainaren 8tik aurrera egongo da prest

> Jorge Urdánoz Nafarroako Unibertsitate
Publikoko irakaslearekin.

Giza Eskubideak aipatzen dira etengabe
eztabaida publikoetan. Baina, zer dira
zehazki? Zerrenda zehatza al da? Edo
eskubideak aldatu egiten al dira?

Zertan oinarritzen dira? Zergatik hartu
behar ditugu balekotzat?
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aurki- 
bidea

ELKARTASUNA

Programaren helburua zera da, erakundeak Foru Erkidegoan sustatzen

dituen kulturaren, gizartearen eta hezkuntzaren arloetako esku-

hartze proiektuen berri ematea Nafarroako herritarrei.

#CIVICANencasa #CIVICANetxean #Solidaridad 
#FundaciónCajaNavarra

FUNDACIÓN CAJA NAVARRA EN ABIERTO

KAPSULA

Entzun, aztertu eta partekatu
Ekainaren 15etik aurrera egongo da prest

> Javier Fernández

Nafarroako Kutxa Fundazioko zuzendari nagusiarekin.

Nafarroako Kutxa Fundazioak entzute prozesua egin du hirugarren
sektorearekin, sektorea zein egoeratan dagoen eta Koronabirusaren
pandemiak eragindako krisialdiak sektorean zenbaterainoko eragina
izan duen jakiteko. Lan horren ondorioz, datuak aztertu dira eta,
gero, hirugarren sektorearen egoerari buruzko ondorioen txostena
idatzi da.
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aurki- 
bidea

Pentsamendu eta eztabaidarako espazio bat, zientzia, gizarte eta

kultura arloko protagonistek gizartearen erronka nagusien inguruko

gogoetak partekatzeko herritarrekin. 

#CIVICANencasa #CIVICANetxean #Cultura #EncuentrosCIVICAN
#Arquitectura

ENCUENTROS CIVICAN

HITZALDIA

Hiria
birpentsatzea
edo gizartea
birpentsatzea
Ekainaren 23tik aurrera
egongo da prest

> Manuel Blasco
arkitektoarekin.

Gure auzoa eta gure
auzokideak berrezagutu
ditugu. Eta komuna, kolektiboa
den horretarako egindako
ahalegin guztia ezusteko arrisku
bihurtzen da. Eta zalantzak sortzen
zaizkigu:

Hiri birpentsatu behar al dugu? Edo gure
jokabidea, herritar gisa? Birusak
kontakizunean puntu eta jarrai egiteko
aukera emango digu.

KULTURA
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aurki- 
bidea

Filosofiak, beharrezkoa beti eta ezinbestekoa egun hauetan, leku bat

du Nafarroako Kutxa Fundazioak sustatutako, Mikel Aranburuk koor-

dinatutako eta ANAFIE-Nafarroako Filosofia Elkarteak babestutako

programa honetan.

#CIVICANencasa #CIVICANetxean #Cultura #AulaDelPensamiento
#Filosofía

AULA DEL PENSAMIENTO

KAPSULA 

Filosofatzea,
ezinbesteko
elkarlana
Ekainaren 2tik aurrera
egongo da prest

> Mikel Etxalar Nafarroako
Bigarren Hezkuntzako
Ikastetxeetako filosofiako
koordinatzaile eta
irakaslearekin.

Euskaraz izango da.

Filosofia egiteko, denboraz
gain, pertsonak ere behar dira.
Gure indibidualismoa alde
batera utzi eta ireki egin behar
dugu besteak entzuteko,
guztion artean etorkizun
komun hobea bilatzearren. Eta
ezin dugu inor kanpoan utzi
zeregin horretan.

KAPSULA 

La crisis de la
verdad
Ekainaren 16tik aurrera
egongo da prest

> Ana Carrasco-Conde Madrilgo
Unibertsitate Konplutentseko
Filosofia Fakultateko (UCM)
Filosofia eta Gizartea
Departamentuko Filosofia
irakaslearekin.

Esaten duguna eta benetan
dena bat datozenean, orduan
egia esaten ari gara. Baina
egiaren ideia hori biziki pobrea
da objektibotasunean. Sinplea
ere bada. Hain sinplea, ezen
post-egia esaten zaion horrek
agerian utzi baitu zein hauskorra
den.

Beraz, post-egian egia nola
ulertu ikusiko dugu.

KONPILAZIOA 

Errealitate
berri
baterantz?
Ekainaren 30etik
aurrera egongo da
prest

> Mikel Aramburu
Zudaire filosofoarekin.

Hilabete hauetan
guztietan
#CIVICANencasa
programako
Pentsamenduaren
Ikasgelan landutako
kontzeptu nagusiak
berrikusiko ditugu 

KULTURA
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aurki- 
bidea

Nafarroako Kutxa Fundazioak, #CIVICANetxean programaren barruan

eta Iruñeko Ganbara Abesbatzarekin elkarlanean, emanaldi gidatu hau

proposatzen du, udaberri honetan ere musikaz gozatu ahal izateko.

#CIVICANencasa #CIVICANetxean #Cultura 
#MúsicaDePrimavera

MÚSICA DE PRIMAVERA

KULTURA

KONTZERTU DIDAKTIKOA  

XVIII. mendeko Nafarroako
(musikaren) ordua
Ekainaren 9tik aurrera egongo da prest

> Koordinatzailea: David Gálvez, Iruñeko Ganbara
Abesbatzako zuzendari artistikoa.

Iruñeko Ganbara Abesbatzako hainbat kidez osatutako talde
txikiek interpretatutako emanaldi laburrak (4 edo 5 minutuko
2 pieza). Gainera, obrak zer testuingurutan sortu ziren
deskribatuko dute espezialista garrantzitsuek, hala nola
María Gembero musikologoak, eta obrei eta obren egileei
buruzko bitxikeriak ere azalduko dituzte.
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aurki- 
bidea

Nafarroako Kutxa Fundazioak ideiak garatzeko espazio bat sortu

du hezkuntza komunitatearen beharrei erantzuteko.  Indartu egin

nahi dira berrikuntza eta sormena, jakintza sareak sortzeko hezkuntzan

zeresana duten agenteen artean.

#CIVICANencasa #CIVICANetxean #Educación #LaIncubadora
#Innovación

LA INCUBADORA

TOPAKETA 

Ikus-entzunezko narratiba
sortzailea
Ekainaren 10etik aurrera egongo da prest

> Berrikuntza pedagogikoan aditua den Estibaliz
Aberasturirekin, eraldaketa sozialetan aditua den José Miguel
Correarekin eta gizarte-heziketako ikerkuntzan aditua den Kim
Maiteny-rekin.

Ikus-entzunezko narratiba komunikatzeko modu bat da, beste
pertsona batzuekiko harremanera hurbil gaitzakeen
komunikatzeko modua, harreman dialogiko interesgarria izateko
aukera ematen duena. Zer ezaugarri izan beharko lituzke
narratiba horrek? Eta nola egingo genuke harremana?

HEZKUNTZA
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aurki- 
bidea

Informazio arduratsua eta prebentzioa funtsezkoak dira geure burua

eta ondoan ditugun pertsonak zaintzeko.

#CIVICANencasa #CIVICANetxean #Saludybienestar 
#PersonasMayores

0.99 – CUIDADOS EN TIEMPOS DEL COVID-19

OSASUNA ETA ONGIZATEA

KAPSULA

Bakardadea eta
bakardadeak, eragiten
digun errealitate bat
Ekainaren 4tik aurrera egongo da prest

> Javier Yanguas Gerontologian
espezializatutako Psikologiako doktorearen
eskutik.

Bakardadea gizarte aurreratu guztien
erronka da. Koronabirusaren epidemiak eta
konfinamenduko neurriek are larriago
bihurtu dute errealitate hori, bakardadeari
behartutako isolamendua gehitu baitzaio.
Konfinamendua bukatu eta berriro ere
elkarrekin harremanetan hasten garenean,
bakardadean dauden pertsonek bakarrik
egoten jarraituko dute.

KAPSULA

Pandemia honetako
ikasbidea, etorkizuna
eraikitzeko
Ekainaren 11tik aurrera egongo da prest

> Javier Yanguas Gerontologian
espezializatutako Psikologiako doktorearen
eskutik.

Zahartzeaz hitz egitea askotariko
errealitateez hitz egitea da: osasuna, adina,
kalteberatasuna, zaintza lanak,
ikusezintasuna. Baina baita indarguneez
ere: baliabideak, trebetasunak, gaitasunak,
ahalduntzea, bizi proiektua, dimentsio
komunitarioa.
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aurki- 
bidea

Nafarroako Kutxa Fundazioak sorkuntza artistikoa sustatu nahi du

proposamen ludiko eta parte hartzaileen bidez, jakintza berriak

eskuratu eta jakin-mina garatzeko.

#CIVICANencasa #CIVICANetxean #Familias #ArtLAB

ArtLAB

FAMILIAK

LABORATEGIA

Reflejos
Ekainaren 5etik aurrera egongo da
prest

> Koordinatzailea: Amparo Muñoz
Morellà, argazkilaria eta irakaslea.

3-16 urteko haurrak dituzten
familientzat.

Tailer honetan, islaren sorkuntzarako
aukerak aztertuko ditugu, adierazpen
pertsonalerako tresnatzat hartuta, eta
nork bere isla arakatuz autorretratua
landu duten argazkigintzako artistak
ezagutuko ditugu.

LABORATEGIA

Paisaiak
Ekainaren 19tik aurrera egongo da
prest

> Koordinatzailea: Arquikids,
arkitekturako tailerra.

5-11 urteko haurrak dituzten
familientzat.

Gaia udaberria izanik, diziplina
artistiko guztietako obrak ezagutzeko
ibilbidea egingo da ikusmenarekin eta
entzumenarekin, eta sorkuntza
prozesuaren barruan izan ditzakeen
irudikatzeko aukeren gainean
hausnartu eta esperimentatuko dugu.

LABORATEGIA

Soinu laborategia
Ekainaren 13a, larunbata, 10:30etatik
11:30etara

> Koordinatzaileak: Ateneako Valeria Herrero
eta Saúl Mocho.

12-17 urteko gazteentzat. 

Zuzeneko saioa izango da, Jitsi Meet

plataformaren bitartez; aldez aurretik izena
eman behar da (10 plaza) helbide honetan:
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es

Laborategi honetan, “Soundcool” aplikazioa
erabilita abesti bat sortzen ikasiko dugu;
lankidetzako sorkuntza sistema bat da, eta
mila aukera eskaintzen ditu. Aplikazioan
dauden moduluek eskaintzen dituzten
baliabideak arakatuko ditugu, nork bere
musika pieza sortzeko asmoz.
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aurki- 
bidea

FAMILIAK

Nafarroako Kutxa Fundazioak belaunaldien arteko topaketarako

gune bat proposatzen du, ideiak, jakintza eta historiak partekatzeko

sorkuntza artistikoaren bitartez.

#CIVICANencasa #CIVICANetxean #Familias #ProyectoÁrbol

PROYECTO ÁRBOL

LABORATEGIA

Zuhaitza gara
Ekainaren 26tik aurrera egongo da prest

> Koordinatzailea: Ana Rosa Sánchez, hezitzaile artistikoa. 
6-100 urtekoentzat.

Laborategi honetan, zuhaitz artistiko bat sortuko dugu, etxeko
txikienen eta adinekoen oroitzapenak, bizipenak eta
ikaskuntzak biltzeko, aitona-amonen, osaba-izeben edo
guretzat erreferenteak diren pertsonen jakinduriari balioa
emanez. Aldez aurretik egindako ikerkuntza lanean oinarrituta,
dinamika artistiko bat egingo dugu trazuaren, kolorearen eta
collage-aren bitartez.
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aurki- 
bidea

FAMILIAK

0-3 urteko haurrak dituzten familientzako prestakuntza, ikaskuntza

eta esplorazio gunea. Helburua da elkarguneak sortzea esperientziak

partekatzeko, ezagutzeko, esploratzeko eta ikasteko.

#CIVICANencasa #CIVICANetxean #Familias #LAB0.3

LAB 0.3

LABORATEGIA

Sentsorial masa
Ekainaren 12tik aurrera egongo da prest

> Erkuden de Andrés hezitzaile artistikoaren eskutik.

6 hilabetetik 3 urtera bitarteko haurtxoak dituzten
familientzat. Euskaraz izango da.

Tailer honetan, gatzezko masa sortzen ikasiko dugu,
eta masa hori nola erabili jolasetan. Proposamen
sinplea eta dibertigarria da, familiartean egitekoa,
etxean izan ditzakegun materialak erabilita.
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aurki- 
bidea

Nafarroako Kutxa Fundazioak liburutegi blogarekin jarraitzen du,

komunikatzeko tresna egokia den aldetik, adierazpide orotako ira-

kurgaiak gomendatzeko: Bloga

#CIVICANencasa #CIVICANetxean #BibliotecaCIVICAN 
#CIVICANLIB

CIVICANLIB, EL BLOG DE LA BIBLIOTECA

LIBURUTEGIA

Erreminta kutxa bat, giltza sorta bat eta hitz magiko batzuk, liburuen

eta irakurketaren atea zabaltzeko. 

#CIVICANencasa #BibliotecaCIVICAN #ElAbreLibros

EL ABRELIBROS

TAILERRA

Azalerako
ipuinak 
Ekainaren 17tik
aurrera egongo da
prest

> Saroa Bikandi
kontalari eta irakurketa
bitartekariarekin.

0-5 urteko haurrak
dituzten familientzat.

Euskaraz izango da. Jolas
poetikoak, kontaktua, hitzak,
errimak eta jolasteko poemak.

http://civicanlib.blogspot.com/
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aurki- 
bidea

Proiektu berriak errealitate berri baterako: betiko irakurleen klubekin

batera, liburutegiak martxan jarri ditu egungo egoerara egokitutako

tertuliak, bideokonferentzia bidez. Izen-emate irekia saio bakoitzerako.

Zuzeneko saioak Jitsi Meet plataforma bidez, aurretik izena emanda

helbide honetan: (bibliotecacivican@fundacioncajanavarra.es). Izena

emango duen pertsonak bere gain hartuko du materiala (liburua edo

ikus entzunezkoa) eskuratzeko ardura.

#CIVICANencasa #CIVICANetxean #BibliotecaCIVICAN 
#TertuliasLiterarias

TERTULIAS LITERARIAS Y AUDIOVISUALES

Urrutiko tertulia
eramangarria
Ekainaren 9a, asteartea, 18:00

> Gazte eta helduei (16 urtetik gorakoei)
zuzendutako kontakizunak, gaztelaniaz.

Koordinatzaileak: Rebeca Erro eta Sara
Machuca.

Shirley Jackson-en La lotería.

Urrutiko tertulia
eramangarria 
Ekainaren 16a, asteartea, 18:00

> Ekainaren 16a, asteartea, 18:00

Euskarazko literatura, helduei zuzendua.

Koordinatzailea: Ángel Erro.

Ibon Larrazabal. Booktegi, 2020.

LIBURUTEGIA
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