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CIVICAN – Nafarroako Kutxa Fundazioaren Zentro Soziokulturala
Pio XII.aren etorbidea, 2, PK 31008 Iruñea – Tel.: 948 222 444
www.fundacioncajanavarra.es
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es
Facebook - @civicanFCN - @FundCajaNavarra - #ParaPersonas

DL NA-2062-2009

Azala Priscilla Valentzia Medinak egin du, 
‘Gramatika bisuala' du izenburua, eta Imajina ezazu 
CIVICAN VII. Diseinu Lehiaketako lan finalista izan zen.
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EZINTASUNAK DITUZTEN PERTSONAK
IRISGARRITASUN UNIBERTSALA
XXI. MENDEKO GIZARTEA 
ERRONKAK, ZENTZUMENEN 
ESPERIENTZIAREKIN LANKIDETZAN
KOMIKIA GAZTEAK ETA ERREBELDEAK
DANTZA KOMUNITATEA 
AHOZKO NARRAZIOA
BIOTEKNOLOGIA ETORKIZUNA
GAZTE SORTZAILEAK ZINEMA 
HAUR LIBURUAREN 
NAZIOARTEKO EGUNA LIBURUTEGIA
HIRIKO ESKU HARTZEAK MUSIKA AFRIKA 
BISITA GIDATUAK JOKO-TK EUSKARA 
LURRALDEA MURGILTZE 
LABORATEGIAK DIBERTSITATE 
FUNTZIONALA ELKARRIZKETA 
HERRITARRAK LITERATURA 
ERABATEKO INKLUSIOA PARTE 
HARTZEA PENTSAMENDUA 
GAUR-GAURKOAK LURRALDE GAZTEA 
FAMILIAK SORMENA LEHEN 
MAILAKO IKUS-ENTZULEAK 
HAURTZAROA MAGIA 
IRAKURKETA KLUBAK68ko 
MAIATZA IRAUNKORTASUNA
ESPERIENTZIAK ANTZERKIA 
HAUR IKUS-ENTZULEAK
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CIVICANI
BURUZKO

INFORMAZIOA

- Zer da
CIVICAN?

- Nola iritsi
- Ordutegiak
- Jardueretan

parte hartzeko
- Espazioen

lagapena eta
alokairua

12

GIZARTE
EKINTZA

- Nafarroako
Kutxa
Fundazioaren
gizarte foroa

- Beste begirada
batzuk,
errealitate bera

- Esklerosi
Anizkoitzaren
Nazioarteko
Eguna

- ‘Afrika behar-
beharrezkoa’
fokua

- CIVICAN
erakusketak

- CIVICAN
topaketak

- Udaberriko
musika

- Dantza
belaunaldia

- Gauerdiko
elkarrizketak

- Entzunaldi
gidatuak

- Donejakue
jardunaldiak

- Imajina ezazu
CIVICAN
diseinu
lehiaketa

14

KULTURA ETA
ONDAREA

20

- Pentsamen
duaren ikasgela

HEZKUNTZA
32
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- Irakurgaien
erakusleihoa

- Literatur
solasaldiak

- Ezagutu zure
liburutegia

- Haur Liburuaren
Nazioarteko
Eguna

- Ahots biziz
- Apirileko

programa,
liburuaren
hilabetea

- #biblioteca
#territoriojoven

- Bizi naizen
hiriari buruz
(bir)pentsatzea

- Nire lehen aldia
- Artean

murgiltzeko
laborategiak

- Gogoko ditugu
liburuak!

- Ipuinaren ordua
- Magiazko

arratsaldeak

INGURUMENA
34

CIVICAN
FAMILIA

38

CIVICAN
LIBURUTEGIA

46

5

ez itzazu
galdu!
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30
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ASTELEHENA

24

17

10

3

ASTEARTEA

25

18

11

4

ASTEAZKENA

ap
iri

la TOPAKETA (57. or.)
Jesús Marchamalo:
Liburuekin bizitzea
CIVICAN LIBURUTEGIA

KONTZERTUA (22. or.)
Iruñeko Orfeoiaren haur
abesbatza
KULTURA ETA ONDAREA
LITERATUR 
SOLASALDIAK (51. or.)
Itaka. Bidaia bat historian zehar.
CIVICAN LIBURUTEGIA

PROGRAMA
BEREZIA (24. or.)
Dantzan
KULTURA ETA ONDAREA

IPUINAREN ORDUA
(euskara) (44. or).
CIVICAN FAMILIA 

TAILERRA (25. or.)
Dantzari buruzko istorioak,
jakin-mina dutenentzat
KULTURA ETA ONDAREA
Maiatzaren 7ra arte
BISITA GIDATUAK (53. or.)
CIVICAN LIBURUTEGIA

KONTZERTUA (22. or.)
Ganbera musika 
KULTURA ETA ONDAREA
LITERATUR SOLA-
SALDIAK (eusk) p.50
CIVICAN LIBURUTEGIA

IPUINAREN 
ORDUA (44. or).
CIVICAN FAMILIA

ERAKUSKETA (30. or.)
Imajina ezazu CIVICAN
KULTURA ETA 
ONDAREA
Apirilaren 24ra arte

LITERATUR 
SOLASALDIAK (50. or.)
Kafea liburuekin.
Emozio klasikoak
CIVICAN LIBURUTEGIA

EZTABAIDA 
IKASGELA (33. or.)
Edertasunaren ahanztura
HEZKUNTZA

IPUINAREN 
ORDUA (44. or).
CIVICAN FAMILIA

IRAKURGAIEN 
ERAKUSLEIHOA 
(47. or.)
CIVICAN LIBURUTEGIA 
Apirilaren 2tik 30era

ANIMAZIOZKO 
ZINEMA (42. or.)

Kerity, la maison des contes /
Kerity, ipuinen etxea
CIVICAN FAMILIA
LEHIAKETA (58. or.)
“AZ” Saria 2018:
bisitatu gintuzten egileak
CIVICAN LIBURUTEGIA
Apirilaren 3tik 20ral

ESPERIENTZIA (39. or.)
Ipuinezko hodeiak
CIVICAN FAMILIA

BISITAK IRAKAS-
LEENTZAT (53. or.)
CIVICAN LIBUR.
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26
HITZALDIA (15. or.)
Dibertsitatearen erronka:
ezintasunak dituzten
pertsonen erabateko
inklusioan gainditzeke
dauden erronkak
GIZARTE EKINTZA

19

12

5

OSTEGUNA

27

20

13

6

OSTIRALA

28

21

14

7

LARUNBATA

1

29

22

15

8

IGANDEA

2018ko APIRILA-EKAINA EGUTEGIA

ERAKUSKETA (16. or.)
Ikusi eta ukitu
GIZARTE EKINTZA
Maiatzaren 14ra arte

IKUSKIZUNA (45. or.)
Vitiavilloso
CIVICAN FAMILIA

TAILERRA (42. or.)
Zeruaren eta lurraren
artean: liburu objektu bat
sortzea
CIVICAN FAMILIA

TAILERRA (42. or.)
Zeruaren eta lurraren
artean: liburu objektu bat
sortzea
CIVICAN FAMILIA
TOPAKETA (61. or.)
Regina Salcedo, idazlea. 
CIVICAN LIBURUTEGIA

IKUSKIZUNA (43. or.)
Ipuinen zaindaria
CIVICAN FAMILIA
JOLASAK (61. or.)
Jolasen arratsaldea:
Fantasiazko munduak
CIVICAN LIBURUTEGIA

TOPAKETA (26. or.)
Manuel Rivas. 
Honen guztiaren aurka
KULTURA ETA ONDAREA
Ostiralean... haur 
komikiak (51. or.)
CIVICAN LIBURUTEGIA
Ekainaren 15era arte

IKUSKIZUNA (45. or.)
Maletatxoa
CIVICAN FAMILIA
JOLASAK (61. or.)
JOKO-TK, abentura eta jolasa
CIVICAN LIBURUTEGIA
Larunbatetan, ekainaren 
16ra arte 

SARI BANAKETA (30. or.)
Imajina ezazu CIVICAN VIII.
Diseinu Lehiaketa
KULTURA ETA ONDAREA
BUCCLUB (52. or.)
Gazteentzako irakurketa
kluba
CIVICAN LIBURUTEGIA

LABORATEGIA (40. or.)
Erritmoa eta ahotsa
sortzeko musika gunea
CIVICAN FAMILIA
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ASTELEHENA

29

22

15

8

1

ASTEARTEA

30

23

16

9

2

ASTEAZKENA

IRAKURGAIEN ERA-
KUSLEIHOA (48. or.)
CIVICAN LIBURUTEGIA
Maiatzaren 2tik 31ra

IPUINAREN ORDUA
(ingelesez) (44. or).
CIVICAN FAMILIA

TOPAKETA (21. or.)
Ramón Andrés.
Desadostasunaren
elkarrizketa
KULTURA ETA ONDAREA
LITERATUR 
SOLASALDIAK (51. or.)
Ipuinen begiratokia.
CIVICAN LIBURUTEGIA

MUSIKA (16. or.)
Serafín Zubiri
GIZARTE EKINTZA

IPUINAREN ORDUA
(44. or). CIVICAN FAMILIA

ENTZUNALDI 
IRUZKINDUA. (27. or.)
KULTURA ETA ONDAREA
HITZALDIA (28. or.)
Donejakue bideko 
eraikuntzak. 
KULTURA ETA ONDAREA

LITERATUR 
SOLASALDIAK (50. or.)
Kafea liburuekin. 
Emozio klasikoak
CIVICAN LIBURUTEGIA

BISITA 
GIDATUAK (53. or.)
CIVICAN LIBURUTEGIA

HITZALDIA (28. or.)
Bidetik liburuetara,
liburuetatik bidera
KULTURA ETA ONDAREA

IPUINAREN ORDUA
(euskera) (44. or).
CIVICAN FAMILIA

KONTZERTUA (22. or.)
José James Tribute
KULTURA ETA ONDAREA

LITERATUR 
SOLASALDIAK (50. or.)
Itaka. Bidaia bat historian zehar
CIVICAN LIBURUTEGIA

ERAKUSKETA (19. or.)
Naif unibertsoa: 
Karla Gerard
GIZARTE EKINTZA
Ekainaren 7ra arte 

HITZALDIA (29. or.)
Bideko sukaldaritza, XXI.
mendean
KULTURA ETA ONDAREA

IPUINAREN ORDUA
(44. or).
CIVICAN FAMILIA

KONTZERTUA (23. or.)
Hommage
KULTURA ETA ONDAREA

LITERATUR 
SOLASALDIAK p.51
Liburuz liburu.
CIVICAN LIBURUTEGIA

ENTZUNALDI 
IRUZKINDUA (27. or.)
Bigarren saioa:NOSren
denboraldiko 14. zikloa
KULTURA ETA ONDAREA

IPUINAREN ORDUA
(ingelesez) (44. or).
CIVICAN FAMILIA

8

BISITA  IRAKAS-
LEENTZAT (53. or.)
CIVICAN LIBUR.
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24
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OSTEGUNA

25

18

11

4

OSTIRALA

26

19

12

5

LARUNBATA

27

20

13

6

IGANDEA

BUCCLUB (52. or.)
Gazteentzako irakurketa
kluba
CIVICAN LIBURUTEGIA

ESPERIENTZIA (39. or.)
Barrea! Horixe da urrea!
CIVICAN FAMILIA

HITZALDI
DANTZATUA (25. or.)
Toni Jodarrek dantza
modernoaren eta
garaikidearen berri
emango du (I. zatia)
KULTURA ETA ONDAREA

ESPERIENTZIA (16. or.)
Sentipenak
GIZARTE EKINTZA

“Komikiko neskak”
erakusketaren
aurkezpena (52. or.)
CIVICAN LIBURUTEGIA

EKINTZA (40. or.)
Piknik bat egiteko hamar
modu (ezinezko)
CIVICAN FAMILIA

BUCCLUB (52. or.)
Gazteentzako irakurketa
kluba
CIVICAN LIBURUTEGIA

IKUSKIZUNA (45. or.)
Magia parrastan
CIVICAN FAMILIA

TOPAKETA (18. or.)
Afrika Nafarroan: kulturak,
koloreak eta musikak
GIZARTE EKINTZA

HITZALDIA (17. or.)
Sexualitatea: gure bizitzako
dimentsio garrantzitsu bat
GIZARTE EKINTZA
HITZALDIA (17. or.)
Bioteknologia:
etorkizunari begira
GIZARTE EKINTZA

9

2018ko APIRILA-EKAINA EGUTEGIA
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25
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ASTELEHENA

26

19

12

5

ASTEARTEA

27

20

13

6

ASTEAZKENA

LITERATUR 
SOLASALDIAK (51. or.)
Ipuinen begiratokia.
CIVICAN LIBURUTEGIA

IPUINAREN 
ORDUA (44. or.)
CIVICAN FAMILIA

LITERATUR 
SOLASALDIAK (50. or.)
Kafea liburuekin.
Emozio klasikoak
CIVICAN LIBURUTEGIA

BISITA 
GIDATUAK (53. or.)
CIVICAN LIBURUTEGIA

IPUINAREN 
ORDUA (44. or.)
CIVICAN FAMILIA
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2018ko APIRILA-EKAINA EGUTEGIA

28

21

14

7

OSTEGUNA

22

15

8

1

OSTIRALA

23

16

9

2

LARUNBATA

24

17

10

3

IGANDEA

IRAKURGAIEN 
ERAKUSLEIHOA
(48. or.)
Oporretan irakurtzeko
CIVICAN LIBURUTEGIA
Ekainaren 1etik 30era

LABORATEGIA (35. or.)
SpiderWeb!
INGURUMENA

LABORATEGIA (41. or.)
Sorkuntza plastikorako
musika gunea
CIVICAN FAMILIA

LABORATEGIA (36. or.)
Kosmosa, Basurama
Taldearen hiriko esku
hartzea
INGURUMENA

LABORATEGIA (36. or.)
Kosmosa, Basurama
Taldearen hiriko esku
hartzea
INGURUMENA

29 30
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CIVICANi BURUZKO INFORMAZIOA  

CIVICAN, hain zuzen, Nafarroako Kutxa Fundazioaren Zentro Soziokulturala
da. Belaunaldien arteko topaketarako diziplina anitzeko espazioa, gizartea
mugiarazteko eta parte hartze aktiboa bultzatzeko bokazio argia duena. 
CIVICANek kultur, gizarte eta hezkuntza jardueren programa osotu bat propo-
satzen du. 153 pertsonarentzako entzunareto bat, erakusketetarako espazio
bat, erabilera anitzeko lau gela, sukalde bat eta dantza areto bat ditu. Liburutegi
bat ere badu, bi irakurgeladuna. Bertan, irakurgaien eskaintza zabala, irakurza-
letasuna bultzatzeko ezin konta ahala jarduera, gastronomia eskaintza zabaleko
kafetegi bat eta aire girotua duen igerilekua daude, non igerian egiten ikas dai-
tekeen edo uretako gimnastika egin daitekeen. 
Nafarroako gizarte erakundeen espazioa da CIVICAN, eta erakunde horiek,
euren jardueren bitartez, zentroaren programazioa osatzen dute. 

ZER DA CIVICAN? 

CIVICAN - Pio XII.aren etorbidea, 2,   
PK 31008 Iruñea – Tel.: 948 222 444 

Autobusez. Hurbilean geltokiak dituzten lineak: 1, 4, 15, 18. 
Bigarren mailako lineak: 8, 9, 10, 12. 
Bizikletaz. Sarbide nagusian utz daitezke bizikletak.
Autoz. Aparkaleku publiko bat dauka hurbil. 

NOLA IRITSI 

Actividades primavera 2018 EUSK:Maquetación 1  21/03/18  10:22  Página 12



CIVICAN espazio irisgarria da.  
Entzunaretoan egiten diren jarduera guztiak irisgarriak dira entzumen
arazoak dituzten pertsona guztientzat, begizta magnetikoei esker. Pertsona
gorrentzat irisgarriak diren jarduerak (zeinu hizkuntzako interpreteekin
edo/eta azpitituluekin egindakoak) sinbolo egokien bidez daude adierazita. 
Eraikinetarako eta erakusketetarako sarbidea librea eta doakoa da. 
Ikastaroetan eta tailerretan parte hartzeko ezinbestekoa da aldez aurretik
izena ematea. 
Jardueretarako sarbidea arautzeko*, ekitaldia hasi baino ordubete lehenago
hartu beharko dira gonbidapenak (gehienez ere pertsonako 2; eta ekimena

familiarentzat bada, pertsona bakoitzak gehienez ere 4 gonbidapen hartu ahal
izango ditu), programa bakoitzari dagokion testuan kontrakorik adierazten bada
izan ezik. 
Jardueretan parte hartzeko, beharrezkoa da CIVICANen datu basean alta emanda
egotea. Zeinahi pertsona erregistra liteke, doan, bere nortasuna egiaztatzeko
dokumentu ofizial bat aurkeztuz. Adingabeek, berriz, gurasoren batekin edo legezko
tutorearekin joan beharko dute.
*Ekimenak, hain zuzen, Jendaurreko Ikuskizunei eta Jolas Jarduerei buruzko martxoaren
13ko 2/1989 Foru Legeak arautzen ditu.

13

Informazio gunea - Astelehenetik larunbatera, 09:00etatik 21:00etara  
Programazio bulegoa - Astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik
20:00etara 
Liburutegia (12 urtetik gorakoentzat) - Astelehenetik ostiralera, 09:00etatik
14:00etara eta 16:00etatik 21:00etara. Larunbatetan, 09:00etatik 14:00etara  
Haur liburutegia (3-12 urte artekoentzat) - Astelehenetik ostiralera, 17:00etatik
20:00etara.  Larunbatetan, 10:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara  
Kafetegia - Astelehenetik ostiralera, 09:30etik 14:00etara eta 16:00etatik 21:00etara.
Larunbatetan,  10:30etik 14:00etara eta 16:00etatik 21:00etara 
*Ekainaren 23an eta 30ean (larunbata) CIVICAN itxita egongo da. 

ORDUTEGIAK 

JARDUERETAN PARTE HARTZEKO 

CIVICAn Iruñearen erdi-erdian dago kokatuta, eta askotariko erabileretara egokitzeko
moduko espazioak ditu: hitzaldiak eta aurkezpenak, ikastaroak, bilerak, kontzertuak,
sari banaketak, etab. 
CIVICANeko espazioak doan lagako zaizkie irabazi asmorik gabeko erakunde,
instituzio, elkarte edo fundazioei, baldin eta egoitza Nafarroako Foru Erkidegoan
badute, euren helburuak bat baldin badatoz Nafarroako Kutxa Fundazioaren
helburuekin eta izaera publikoa eta irekia badute. 
Era berean, CIVICANeko espazioak alokatu ahal izango zaizkie (kostu bidez)
irabazteko asmoa duten erakundeei, baldin eta proposatutako gaia eta eskatutako
erabilera bat badatoz Nafarroako Kutxa Fundazioaren helburuekin. 

ESPAZIOEN LAGAPENA ETA ALOKAIRUA 
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GIZARTE EKINTZA
jarduerak 

Nafarroako Kutxa Fundazioaren gizarte foroak ezintasunak dituzten
pertsonei eskaintzen die arreta, eta helburutzat dauka, hain zuzen,
ekintza inklusiboak sustatzea, ikus-entzuleen arteko eztabaida
sortzea eta pertsona horien eskubideak erabat egikarituko direla
eta gizartean gainerakoen baldintza berberetan parte hartuko dutela
bermatzeko ideiak sustatzea. 

NAFARROAKO KUTXA FUNDAZIOAREN 
GIZARTE FOROA 

HITZALDIA 
Dibertsitatearen erronka: ezintasunak
dituzten pertsonen erabateko inklusioan
gainditzeke dauden erronkak 
Apirilak 26, osteguna, 19:30ean, entzunaretoan 
> Antonio Luis Martínez Pujalteren eskutik, Elxeko Miguel Hernández
Unibertsitateko Zuzenbidearen Filosofiako irakaslea bera. 

Ikus-entzuleekiko topaketa honetan, ezintasunak dituzten pertsonek izaten
dituzten erronka nagusi batzuk aztertuko dira; esaterako, irisgarritasun
unibertsala, hezkuntza inklusiboa, laneratzea edo partaidetza politikoa. 
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GIZARTE EKINTZA
jarduerak 

ERAKUSKETA 
Ikusi eta ukitu 
Apirilaren 27tik maiatzaren 14ra. Ataria 
> Erakusketa hau osatzen dute, beste
elementu batzuen artean, monumentu
arkitektonikoen maketek, ikusmen
ezintasuna duten artisten obrek, material
tipologikoak eta braille alfabetoan
idatzitako liburuek. Ikus-entzuleek
zentzumenen bidez parte hartuko dute. 

MUSIKA
Serafín Zubiri 
Maiatzak 7, astelehena, 19:30ean,
entzunaretoan
> Zubiri dugu hedapen handiena duen
nafar artistetako bat, eta bere ibilbide
artistiko luzean, gizarte konkistaren eredua
izan da ikusmen ezintasuna duten
pertsonentzat.

AHOZKO NARRAZIOA 
Ipuinaren ordua: 
Arrautzak
arrautzontzian bezala
Maiatzak 9, asteazkena, 18:00etan, 
haur liburutegian 
> Ana Zabalzaren eskutik. Saio honetan
ipuin edo olerki bat irakurriko da, txikienek
ere ezagutu dezaten braille sistema.
Mezuak ulertzen eta euren izenak braille
alfabetoan idazten ikasiko dute. 

ESPERIENTZIA
Sentipenak 
Maiatzak 11, ostirala, 19:00etan, 4.
ikasgelan 
> 8 eta 12 urte arteko haurrei zuzendutako
zentzumen tailerra. Mª Jesús Echeverríak
emango du, ONCEko ikusmena birgaitzeko
teknikariak. 
Parte hartzaileek ikusmen ezintasuna zer
den jakin dezaten hainbat sentiberatze
jarduera egingo dira. Saio batean,
objektuak ukitu eta ezagutu beharko
dituzte; beste batean, begiak estali, eta
bastoiekin ibili beharko dute; eta,
azkenekoan, usainak eta lurrinak bereizi
beharko dituzte. 
Parte hartzea librea izango da, aldez
aurretik CIVICANen izena emanda. 

Ikusmen ezintasunari buruz ikus-entzuleek duten sentiberatzea
oraindik ere gainditu gabeko erronka da XXI. mendeko gizartearentzat.
Programa honi esker, itsuek lortutako gizarte konkistak eta konkista
pertsonalak ikusarazi nahi dira, eta, bide beretik, gizarte eredu in-
klusiboago bat eraikitzen lagundu nahi da. 
Espainiako Itsuen Erakundearekin (ONCE) lankidetzan egindako
programa. 

BESTE BEGIRADA BATZUK, ERREALITATE BERA 
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GIZARTE EKINTZA
jarduerak 

HITZALDIA
Sexualitatea: gure
bizitzako dimentsio
garrantzitsu bat 
Maiatzak 25, ostirala, 19:00etan,
entzunaretoan 
> Mayra Pérez Suárezen (sexologoa) eta
Santiago Fragoren (Zaragozako Amaltea
Institutuaren zuzendaria) eskutik.
Sexu arazoak oso ohikoak izaten dira
esklerosi anizkoitza duten gaixoengan,
batez ere izaten dituzten ondorio organiko
zein psikologikoak direla tarteko. Arazo
gehientsuenekin gertatu bezalaxe, horiei
aurre egitea da garrantzitsuena, eta
sortzen diren arazoei irtenbideak bilatzeko
lan egitea.

HITZALDIA 
Bioteknologia:
etorkizunari begira
Maiatzak 25, ostirala, 18:00etan,
entzunaretoan
> Aurrerapen teknologikoak itxaropenari
irekitako leihotzat jotzen dira arlo askotan.
Garapen teknologiko batzuk (esaterako,
exoeskeletoak) dagoeneko errealitate
bihurtu dira, eta ezintasunak dituzten
pertsona ugariren bizi kalitatea hobetzen
lagun dezaketen irtenbideak izan litezke

ADEMNAk Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro soziokulturalean urtero
sustatzen duen jardunaldiaren helburuak dira, hain zuzen, esklerosi
anizkoitza duten pertsonek egunero izaten dituzten zailtasunak ikusaraztea,
pertsona horiek bizi kalitate hobea izan dezaten irtenbideak eskaintzea
eta gaixotasun honi buruzko eztabaida foroak finkatzea. 
Nafarroako Esklerosi Anizkoitzaren Elkartearekin (ADEMNA) lankidetzan
egindako programa. 

ESKLEROSI ANIZKOITZAREN NAZIOARTEKO EGUNA 
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GIZARTE EKINTZA
jarduerak 

TOPAKETA
Afrika Nafarroan: kulturak,
koloreak eta musikak 
Maiatzak 24, osteguna, 19:00etan, entzunaretoan
> Nafarroako afrikar komunitateek euren nortasunari eta
jatorriari buruzko ideiak eta pentsamenduak partekatuko
dituzte ikus-entzuleekin. Testuinguru konplexu bateko
eguneroko bizitza, etorkizunari begirako igurikapenak eta
gizarteratzea dira, besteak beste, euren bizimodua egiteko
Nafarroa aukeratu duten afrikarrentzako gairik
garrantzitsuenak. Jardunaldiak, bestalde, afrikar jantzien
erakusketa bat eta musika emanaldi bat eskainiko ditu.

Afrikaren Eguna ospatuko da (maiatzak 25), herrialde kolonizatuek
kolonizatzaileekiko lortutako independentzia politikoa gogora ekartzeko,
eta afrikarrak ikusarazteko eurak bizi diren tokietan. 
‘Saharaz hegoaldera. Afrika behar-beharrezkoa’ kontsortzioarekin lan-
kidetzan egindako programa. 

'AFRIKA BEHAR-BEHARREZKOA’ FOKUA
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GIZARTE EKINTZA
jarduerak 

ERAKUSKETA
Naif unibertsoa: 
Karla Gerard
Maiatzaren 21etik ekainaren 7ra. Ataria
> Margolaritza abstraktua lantzen duen Karla Gerard artista ospetsuaren obra
inspirazio iturri hartuta, dibertsitate funtzional intelektuala duten Atena
Fundazioko kideek egindako margolanen erakusketa. Obrak nabarmentzekoak
dira dauzkaten kolore distiratsuengatik eta proportzio deigarri eta bitxiengatik;
azken batean, ikuspegi intuitibo eta pertsonala baitaukate. 

Nafarroako Kutxa Fundazioak CIVICAN zentro soziokulturalean anto-
latutako erakusketa programak, hain zuzen, lurraldeko gizarte mapa
aztertzen du, erakundeek premia handienak dituzten pertsonen alde
Nafarroan egiten duten lana erakusteko asmoz.  

CIVICAN ERAKUSKETAK
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak 

Pentsamendurako eta eztabaidarako gunea, non zientziaren, gizartearen
eta kulturaren arloko protagonistek etorkizuneko gizarteak izango
dituen erronka nagusiak partekatuko dituzten ikus-entzuleekin.

CIVICAN TOPAKETAK

TOPAKETA 
Ramón Andrés. 
Desadostasunaren 
elkarrizketa 
Maiatzak 8, asteartea, 19:30ean, entzunaretoan 
> Gizarte porrota, gehiegikeria politikoak, merkatuaren zapalkuntza, herritarrek duten
nahasmendua, interes ekonomikoen espekulazioak mindutako demokrazia baten oreka
gaitza, komunikabideen txanpon faltsua, nartzisismoaren eta indibidualismoaren
sustapena, Europa, pobrezia… horiek dira, beste batzuen artean, eguna joan eguna etorri
aurrean dugun errealitate maneatuarekin bat ez datorren elkarrizketa honen gai
nagusiak. 
Ramón Andrés (Iruñea, 1955), saiakera-idazlea, pentsalaria eta poeta da. Saiakera-
idazle garaikide garrantzitsuenetako bat da; batetik, bere ezagutza humanistikoak zinez
irmoak direlako; eta, bestetik, mendebaldeko historiaren eta tradizioaren kritika
originaltasunez lantzen duelako. Musikari eta literaturari buruzko ezin konta ahala
artikulu idatzi ditu, baita hainbat liburu argitaratu ere; esaterako: Diccionario de
instrumentos musicales / Musika tresnen hiztegia (1995-2001), W. A. Mozart (2003-
2006), Johann Sebastián Bach. Los días, las ideas y los libros / Johann Sebastián Bach.
Egunak, ideiak eta liburuak (2005), El oyente infinito / Entzule izugarria (2007), El mundo
en el oído. El nacimiento de la música en la cultura / Mundua belarrian. Musikaren jaiotza
kulturan (2008), No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio / Konpainiarik
jasan behar ez izatea. Isiltasunari buruzko idatzi mistikoak (2010), Diccionario de música,
mitología, magia y religión / Musikaren, mitologiaren, magiaren eta erlijioaren hiztegia
(2012), El luthier de Delft. Música, pintura y ciencia en tiempos de Vermeer y Spinoza /
Delften luthierra. Musika, margoa eta zientzia Vermeerren eta Spinozaren garaian
(2013), Semper dolens. Historia del suicidio en Occidente / Demper dolens. Suizidioaren
historia mendebaldean (2015), Pensar y no caer /P entsatzea eta ez erortzea (2015) eta
Claudio Monteverdi. «Lamento della Ninfa» / Claudio Monteverdi. «Ninfaren deitorea»
(2017). 
2015ean, Kulturaren Vianako Printze Saria eman zioten, eta 2018an, Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant Jordiko kide izendatu dute.  
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak 

Nafarroako Kutxa Fundazioak musika estilo ugaritako hainbat kont-
zertu antolatu ditu udaberrirako bere zentro soziokulturalean. 

UDABERRIKO MUSIKA 

KONTZERTUA 
Harizko ganbera
musika erromantikoa
Apirilak 17, asteartea, 19:30ean,
entzunaretoan
> Nafarroako Goi Mailako Musika
Kontserbatorioarekin lankidetzan
antolatua.  Hari koartetoa: Mirari
Etxeberría, Irati  Sanz, Cynthia Nieves eta
Matxalen Ercilla. 

KONTZERTUA
Iruñeko Orfeoiaren
haur abesbatza 
Apirilak 24, asteartea, 19:00etan,
entzunaretoan
> Iruñeko Orfeoiaren haur abesbatzan 6
eta 10 urte arteko hirurogeita hamar haur
dabiltza. Abesbatza honek hainbat
proiektu gauzatu ditu; esaterako,
Tiempo/Denbora eta Tula ipuin musikalak,
Josu Elberdinen eta Eva Ugalderen
musikan oinarritutakoak, hurrenez hurren.
Eskolaniarekin batera, P.A.N y los niños
perdidos/ PAN eta haur galduak estreinatu
du berriki, Eduardo Bazoren eszenaratzea
duen ikuskizuna, galdutako haurtzaroa
hizpide duena, haur errefuxiatuen egoera
bereziki nabarmenduz. 

KONTZERTUA
José James Tribute
Maiatzak 22, asteartea, 19:30ean,
entzunaretoan 
> Talde hau Nafarroako Goi Mailako
Musika Kontserbatorioko Jazz Sailaren
baitan sortu zen, eta José James
iparramerikar abeslariaren gaiez osatutako
errepertorioa interpretatuko du. Talde
honek iraultza ekarri du gaur egungo
musika ikuspegira, dotoretasunez nahastu
baititu jazzaren soinu klasikoak soularekin,
hip hoparekin eta disko musikarekin. Daniel
Amatriáin (ahotsa), Sergio Rodríguez
(gitarra), Nerea Arrieta (pianoa), Guillermo
Soloaga (baxua) eta Xabier Olcoz bildu dira
soinu eklektiko eta modernoa duen
proiektu honetan. Taldeak era guztietako
musika zaletasunak dituzten ikus-entzuleei
eskaintzen dizkie bere erritmo eta
akordeak. 
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak 

KONTZERTUA 
Hommage
Maiatzak 29, asteartea, 19:30ean, entzunaretoan 
> Nafarroako Ganbera Abesbatza. Zuzendaria: David Guindano. 

Kontzertu honetan, erlijio obra interesgarri bat entzungo da a cappella.
Egilea, ordea, ezagunagoa da bere operengatik edo Gounoden bere Ave
Maria ezagunagatik. Hala, oso entzunak ez diren bi egile ezagutuko ditugu:
Hauptmann eta Cui. Eta baita Rossiniren errepertorio ia ezezagun bat ere.
Eta, amaitzeko, Charles D'Orleans Debussyren testuei buruzko hiru abesti
zoragarri. 2018an, hain zuzen, bere heriotzaren mendeurrena ospatuko
dugu. 

Nafarroako Ganbera Abesbatzaren formazio klasikoa, hain justu, musika
koral unibertsal handiaren pixkanakako lanketa pedagogiko batean
oinarritzen da, eta bereziki, XVI-XX. mende arteko espainiar eta
hispanoamerikar lanketan. Nabarmentzekoa da, batez ere, kideek duten
musika gaitasun handia eta ibilbidea. Horri esker, errepertoriorik zorrotzenak
interpretatzeko prestatuta dagoen taldea da, izan a cappella edo orkestren
laguntzarekin, XVIII. mendetik gaur egunera arteko obrak joz. 

UDABERRIKO MUSIKA
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak 

Dantzari, artista, sortzaile eta ikus-entzuleen belaunaldi ugari bilduko
dira CIVICANen, Dantzaren Eguna ospatzeko (apirilak 29). Hala,
loturak sortuko dituzte euren artean eta komunitatea osatuko dute. 
Nafarroako Dantza Garaikidearen 
Jaialdiarekin (DNA, www.festivaldna.com) 
lankidetzan antolatutako programa.  

DANTZA BELAUNALDIA

PROGRAMA BEREZIA 
Dantzan 
Apirilak 25, asteazkena, 19:00etan, atarian
> Nafarroako Kutxa Fundazioak Dantzaren Eguna ospatuko du, eta diziplina honekin
lotura duten taldeen, erakundeen eta artisten parte hartzea sustatuko du. Parte
hartzaileak: Diana Casas Dantza Eskola; Sylvia Palacios, Soul Breath eta B-Breath-ekin;
Satoko Kojima; Arantxa Villanueva Dantza Eskola; Atena Arte Konpainia; Sandra
Fuentes eta Anneya Gelis; eta Carmen Larraz (berak amaituko du ekitaldia).
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak 

DANTZA BELAUNALDIA 

TAILERRA 
Dantzari buruzko
istorioak, 
jakin-mina
dutenentzat 
Apirilaren 16tik maiatzaren 7ra,
19:30etik 21:30era, 3. ikasgelan
> Ynes Aubert eta Isabel Ferreira
sortzaileen eskutiks
Iraupena: Ordubete eta 30
minutuko 4 saio (25 plaza) 
18 urtetik gorako pertsonei
zuzendutakoa. Izen-ematea: 30
euro 
Tailer teoriko-praktikoa, garai eta
estilo guztietako dantzaren
adierazpenak ulertzeko antolatua,
testuen eta ikus-entzunezko
baliabideen laguntzarekin. Tailerrak,
eduki teorikoaz gainera, gorputza
ulertzeko esperientziak eskainiko
ditu, hainbat dantza teknikaren
bitartez. 
Tailer hau Nafarroako Dantza
Garaikidearen Jaialdia (DNA) 2018
programaren baitakoa da. 

HITZALDI DANTZATUA
Toni Jodarrek dantza
modernoaren eta
garaikidearen berri
emango du (I. zatia) 
Maiatzak 10, osteguna, 19:00etan,
entzunaretoan 
> Dantza Modernoa eta Garaikidea (1. zatia)
Hitzaldi Dantzatua, hain zuzen, dantza
garaikidearen hastapena da, klasikotik abiatuta,
XX. mendeko amerikar korronteetatik igaro, eta
Europan amaitzen dena, Espresionismoarekin
eta Antzerki Dantzarekin. 
DNA Jaialdiak Hitzaldi Dantzatuaren bigarren
zatia ere badu bere programazioan: Toni
Jodarrek Tendencias Actuales / Gaur Egungo
Joerak lanaren berri emango du. Lan hori, hain
zuzen, maiatzaren 12an, larunbata, 12:30ean
aurkeztuko du Mutiloabeitiko Aranguren
Ibarreko Kultur Zentroan. Bi performance
pedagogikoak ikus-entzuleak prestatzeko eta
sortzeko Dantza Azaldu izeneko programaren
parte dira.  
Zuzendarikidea, sorkuntza lana eta
interpretazioa: Toni Jodar / Zuzendarikidea eta
ekoizpen lana: Beatriu Daniel / Kataluniako
Generalitateko Kultura Sailak / ICUB –
Bartzelonako Udalak / INAEMek diruz
lagundutako proiektua. Kultura Ministerioa.
Lankidetzan jardun du: Mercat de les Flors /
Fabra i Coats.  
Ikuskizun hau Nafarroako Dantza Garaikidearen
Jaialdia (DNA) 2018 programaren baitakoa da,
adin guztietako ikus-entzuleentzat egokia. 
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak 

Gauerdiko elkarrizketak programa literaturaren hainbat bidetan
murgiltzen da, urruneko eta irudimenezko munduetara bidaiatzeko
eta horiei buruzko gogoeta egiteko gonbita egiten duten egileen
eskutik. 
Diario de Navarra egunkariarekin lankidetzan egindako programa. 
Doako sarrera, egun bereko 09:00etatik aurrera gonbidapenak jaso ondoren,
eta, betiere, eserlekuak bete arte.  

GAUERDIKO ELKARRIZKETAK

TOPAKETA
Manuel Rivas. 
Honen guztiaren aurka 
Apirilak 13, ostirala, 23:30ean, entzunaretoan 
> Coruña, 1957. Narratzailea, poeta eta kazetaria da Rivas. Informazioaren Zientzietako
lizentzia eskuratu zuen, Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean. Prentsan, irratian eta
telebistan aritu da lanean. 2018ko apirilean, bere azken eleberria argitaratu zuen (Contra
todo esto / Honen guztiaren aurka), bizi dugun atzerapenari buruzko manifestu kritiko
bat. Obra honetan, pentsamendu bakarraren aurkako armarik indartsuena literatura dela
adierazten du Rivasek. 

Bere lan poetiko berriena La boca de la tierra / Lurraren ahoa da. Narratiba Sari
Nazionala jaso zuen ¿Qué me quieres, amor? / Maite nauzu, bihotza? kontakizun
liburuarekin; hain justu, La lengua de las mariposas / Tximeleten hizkuntza filmerako
inspirazio iturri izan zena.  Kritika Saria ere jaso zuen bere lau eleberriri esker. Berriena El
último día de Terranova / Ternuako azken eguna izenekoa. El lápiz del carpintero /
Arotzaren arkatza lana, berriz, hogeita hamarretik gora hizkuntzatara itzuli dute, eta
zinemara ere iritsi da. El héroe / Heroia lanarekin antzerkia landu zuen, eta Todo es
silencio / Guztia da isiltasuna filmaren gidoiarekin finalista izan zen Goya Sarietan. Bere
kontakizun guztiak Lo más extraño / Arraroena liburukian daude bilduta. 
Galiziako Errege Akademiako kidea da, eta honoris causa doktore izendatu zuen
Coruñako Unibertsitateak. 
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak 

ENTZUNALDI IRUZKINDUNA 
Lehenengo saioa:
NOSren denboraldiko
13. zikloa 
Maiatzak 9, asteazkena, 19:30ean, 3.
ikasgelan 
> Honako honen eskutik: Xabier
Armendáriz, musika kritikaria.  
Programa: 
Agustín González Acilo. Gárgolas, para
orquesta de arcos / Gargolak, arku
orkestrarako (erabateko estreinaldia)  
Wolfgang Amadeus Mozart. Flauta, harpa
eta orkestrarako kontzertua, Do maiorren,
K 299  
Antonin Dvorák. 5. sinfonia, fa maiorren,
opus 76.  
Zuzendaria: Charles Oliveri-Munroe  

ENTZUNALDI IRUZKINDUNA
Bigarren saioa:
NOSren denboraldiko
14. zikloa 
Maiatzak 30, asteazkena, 19:30ean, 3.
ikasgelan 
> Honako honen eskutik: María
Setuain, musika bitartekaritzan
espezializatuta dagoen irakaslea.  
Programa:  Richard Strauss.
Metamorphosen, harizko 23 musika-
tresnentzat.  
Johannes Brahms. Ein deutsches Requiem,
opus 45.  
Sopranoa: Christiane Libor 
Baritonoa: Stephan Klemm  
Abesbatzaren zuzendaria: Igor Ijurra  
Zuzendaria: Antoni Wit  

Nafarroako Kutxa Fundazioak eta Baluarte Fundazioak, bestalde,
entzunaldi iruzkindunen bitartez, Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren
denboraldiko kontzertuak ikus-entzuleei hurbiltzea proposatu dute. Jar-
duera hau, hain zuzen, zikloko kontzertuen aurreko asteazkenean
egingo da. Bertan, kontzertuen interpretazioa hobetzeko eta horiez
gehiago gozatzeko giltzarriak emango dira. 

ENTZUNALDI GIDATUAK 
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak 

HITZALDIA
Donejakue bideko
eraikuntzak.
Nafarroaren kasua 
Maiatzak 9, asteazkena, 19:30ean,
entzunaretoan
> Leopoldo Gil Cornet arkitektoarekin. 
Lanbide esperientzian, irakaskuntza
jardueran eta Gil Cornetek Nafarroako
Kultura Zuzendaritza Nagusiko arkitekto
gisa egin dituen eraberritze lanetan
oinarritutako hitzaldia. 
- Vianako Printzea Erakundea. Nafarroako
hainbat monumentutan ehundik gora
kontserbazio eta eraberritze proiektu idatzi
eta gidatu ditu (bere argitalpen batzuetan
daude bilduta).  Une hauetan, Iruñeko
Katedraleko klaustroa, Iruritako Dorrea eta
Erriberriko Errege Jauregirako sarbideak
eraberritzen ari da.  Era berean, jaso dituen
garaikur batzuei buruz jardungo du;
esaterako, 2012an jaso zuen “Rafael
Manzano Martos Arkitektura Klasikoa eta
Monumentuen Eraberritzea Sariari” buruz.  

HITZALDIA 
Bidetik liburuetara,
liburuetatik bidera:
erromesen hiru
kronika, hainbat
eleberritan oinarrituta
Maiatzak 16, asteazkena, 19:30ean,
entzunaretoan
> Ricardo Pita Nafarroako Gobernuaren
argitalpen zerbitzuaren zuzendari ohiaren
eskutik.
Donejakue bidearekin lotutako hainbat
kronika eta eleberriri buruz hitz egingo du;
izan daukaten literatur balioagatik, izan
Donejakue bidearen zentzuari buruzko
gogoeta egitean duen garrantziagatik.
Hauek dira aukeratutako liburuak: Por el
camino de las peregrinaciones, y otros
textos jacobeos / Erromesaldien bidetik,
eta bestelako Donejakue testu batzuk
(Álvaro Cunqueiro); Nunca llegaré a
Santiago / Sekula ez naiz Santiagora
iritsiko (Gregorio Morán); El peregrino /
Erromesa (Jesús Torbado); Por el camino
de las grullas / Kurriloen bidetik (Cristina
Cerezales); eta Bueno, me largo / Tira…
banoa (Hape Kerkeling).

CIVICANek XXX. Donejakue Jardunaldiak eskainiko ditu. Zehazki,
Donejakue bidea, eta horrenbestez, Nafarroako historia eta artea
kulturalki hedatzeko jarduera da. Adin guztietako ikus-entzuleei eta
Donejakue kultura aztertzen dutenei zein maite dutenei zuzendutako
jardunaldiak dira. Donejakue bidearekin lotutako alderdiei buruzko
hiru hitzaldi eskainiko dira. 
Donejakue Bidearen Adiskideen Nafarroako Elkartearekin lankidetzan
egindako programa.  

XXX. DONEJAKUE JARDUNALDIAK
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak 

HITZALDIA 
Bideko sukaldaritza,
XXI. mendean 
Maiatzak 23, asteazkena, 19:30ean,
entzunaretoan 
> Alex Múgica sukaldariaren eskutik.
Alex Múgicak bere prestakuntzari eta
gastronomiaren munduan egin duen
ibilbide luzeari buruz hitz egingo du.
Era berean, Donejakue bidearekin
lotutako sukaldaritza garaikidearen
sekretuak ezagutaraziko ditu. Alex
Múgica Leitzan bizi izan zen lau urte
zituenetik. Bere gurasoek jatetxe txiki
bat ireki zuten han: Basa Kabi.
Sukaldaritza eta kultura ugari
ezagutzen dituenez, eta espiritu
ekintzailea, jarduteko grina,
profesionaltasuna eta gaia aztertzeko
gogoa dituenez, “Alex Múgicaren
sukaldea” sortzea lortu du: oinarrian
tradizionala den sukaldaritza da, baina
ukitu pertsonal eguneratuagoa gehitu
dio. crear "la Cocina de Alex Múgica",
que ofrece una cocina básicamente
tradicional, añadiendo un toque
personal más actualizado.
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KULTURA ETA ONDAREA
jarduerak 

ERAKUSKETA
Imajina ezazu 
CIVICAN
Apirilaren 9tik 24ra. Ataria
> CIVICANen atarian, Imajina ezazu
CIVICAN VIII. Diseinu Grafikoko
Lehiaketako finalisten proiektuak jarriko
dira erakusgai. Nafarroako Kutxa
Fundazioak gazte sortzaile horiekin hitz
egingo du, Zentroaren irudia sortzeko.

SARI BANAKETA 
Imajina ezazu CIVICAN
VIII. Diseinu Lehiaketa
Apirilak 20, ostirala, 12:00etan,
entzunaretoan
> CIVICANen entzunaretoan egingo den
ekitaldi publiko batean, Imajina ezazu
CIVICAN VIII. Lehiaketako saridunen berri
emango da. Sariak banatu ondoren,
diseinu irabazlea agerian jarriko da
Zentroaren kanpoaldean. 

Nafarroako Kutxa Fundazioak Imajina ezazu CIVICAN VIII. Diseinu
Lehiaketa sustatu du, gazte sortzaileek diseinuaren arloan egiten
duten lana zabaltzeko asmoz. 

IMAJINA EZAZU CIVICAN VIII. DISEINU LEHIAKETA
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HEZKUNTZA
jarduerak 

EZTABAIDA IKASGELA 
Edertasunaren ahanztura 
Apirilak 11, asteazkena, 19:30ean, 3. ikasgelan 
> Ricardo Piñero Nafarroako Unibertsitateko Filosofia Saileko estetika
katedradunak koordinatuko du saioa.  
XX. mendeko abangoardiak sortu zirenetik, arte garaikideak edertasunetik
harago zabaldu ditu bere aukerak, edertasuna kategoria estetiko gisa
zokoratzeraino.  
Gaur egun edertasunari buruzko galderak lotura hertsia izaten du ezaugarri
batekin: ea edertasunak artean duen tokiak ezinbesteko baldintza izan behar
ote duen artea egiazki dena izan dadin. Nahiz eta batzuetan naturarekin lotuta
ederra denari buruzko galdera ere egiten den. Hori bai, edertasun naturalaren
eta edertasun artistikoaren arteko bereizketatik harago, ikuspegi antropologiko
batetik azter dezakegu nola eta zergatik den edertasuna (ezaugarri estetikoa
izateaz gainera) gizakiaren bizitzarako balio bat.  Bizimodu osoa edo betea
izateko funtsezko faktoretzat jo liteke edertasuna, pertsonarekin egiazko
duintasunarekin bat datorrena.   

Filosofiak, ideiek… eztabaidarako eta gogoetarako espazioa topatuko
dute pentsamenduen ikasgelan; alegia, adituek eta irakasleek koor-
dinatutako herri partaidetzako foroetan. 
Nafarroako Filosofia Elkartearekin (ANAFIE) lankidetzan egindako
programa da. 

PENTSAMENDUAREN IKASGELA 
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INGURUMENA
jarduerak 

LABORATEGIA 
SpiderWeb! 
Ekainak 2, larunbata, 18:00etan, jolastokian 
> Koordinatzailea: Maushaus. Arkitektura tailerra, 4 eta 11 urte arteko haurrak
dituzten familientzat. 
Duela gutxi, Osaki Shigeyoshi zientzialariak biolin itxurako tresna zoragari bat
sortu zuen, nahiz eta biolinak baino tinbre hots leunagoa eta sakonagoa izan.
Hori egitea lortu zuen, hain zuzen, Nephila Maculata armiarmaren zetaren tonu
berezi eta indartsuz egindako sokei esker. Armiarma hori gatibutzan hazten da,
eta oso ezaguna da egiten dituen sare konplexuengatik. Geu ere armiarmen
pentsamenduarekin aterako gara kanpoaldera. Hala, zeta harien bitartez geure
armiarma espiralak sortuko ditugu. Ohiko armiarma sare lau eta horizontala
egingo dugu, baina baita sofistikatuagoak ere, naturako eraikitzaile handi horien
artea antzeratu nahian. 
Parte hartzea librea izango da, 
aldez aurretik CIVICANen izena emanda. 

Nafarroako Kutxa Fundazioak hiriko esku hartzeen laborategiak sus-
tatzen ditu, 4 urtetik gorako haurrak dituzten familientzat. Bertan,
parte hartzaileek bizi diren hiria nolakoa den (bir)pentsatu beharko
dute, iraunkorragoa izan dadin. 

BIZI NAIZEN HIRIARI BURUZ (BIR)PENTSATZEA 
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INGURUMENA
jarduerak 

BIZI NAIZEN HIRIARI BURUZ 
(BIR)PENTSATZEA 

LABORATEGIA 
Kosmosa, Basurama
Taldearen hiriko esku
hartzea a 
Ekainak 15 (ostirala) eta 16 (larunbata),
09:00etatik 21:00etara, jolastokian 
> Koordinatzailea: Basurama, kultura eta
ingurumenaren ikerketan, sorkuntzan eta
ekoizpenean diharduen taldea. 
Kosmosa, hain zuzen, instalazio interaktibo
laburra da, inguruan dugun mundu
materialean dugun ordenaren eta kaosaren
arteko harremanari buruzkoa. Eta ordenarik
gabeko gure munduaren parte da zaborra.
Asko maite dugu supermerkatu bateko
apaletako ordena, baina ezin dugu jasan
zabortegi bateko kaosa. 
Jarduera honetan, inolako aurreiritzirik ez duen
haurraren begiradan oinarrituta aztertuko
dugu mundu materiala, eta, hala, hondakinak
sorkuntza iturri agortezin bihurtuko ditugu.
Iruñeko hainbat tokitatik objektu kaltegabeak
berreskuratuko ditugu, eta ordena emango
diegu. Kronometroak Big Bang-aren atzerako
zenbaketa adierazten du, eta orduan, parte
hartzaileek modu librean jolastu ahal izango
dute instalazioarekin. ‘Artearen instalazioa’
jolastoki bihurtuko da, eta bertako materialak
jolas, non erabat libreki aritu ahal izango duten
sorkuntza lanetan. 
Instalazioak bi eguneko iraupena izango du.
Lehenengo egunean, hilak 15 (ostirala)
erakusketa baino ez da izango. Bigarren
egunean, berriz, hilak 16 (larunbata),
instalazioak ateak irekiko dizkio herri
partaidetzari, eta jolastoki bihurtuko da.
Bertan, 4 urtetik 99 urtera arteko edonork
parte hartu ahal izango du. 
Doakoa. 
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CIVICAN FAMILIA
jarduerak 

ESPERIENTZIA
Ipuinezko hodeiak 
Apirilak 4, asteazkena, 18:00etan,
3. ikasgelan
> Txotxongilo proposamena, 6
hilabetetik 3 urtera arteko haurrak
dituzten familientzat. 
Konpainia: Tras la Puerta Títeres
Zer ikusten dugu hodeietan? Hainbat
pertsonaiek poesiak, erretolikak,
abestiak eta errima tradizionalak
helaraziko dizkigute, kontatuz eta
kantatuz, jaioberri eta haurrentzat
aproposak; eta horiek modu aktiboan
parte hartuko dute ikuskizunean,
narratzailearekin batera jolasean eta
kantuan.

ESPERIENTZIA 
Barrea! Horixe da urrea!  
Maiatzak 5, larunbata, 18:00etan, 3.
ikasgelan 
> Antzerki Dantza proposamena, 6 hilabetetik 3
urtera arteko haurrak dituzten familientzat. 
María Escobar eta Akántaros-en ideia. 
Ez da ahatea, ez da igela, ez da txoria, ezta
elefantea ere. Zomorrotxo behar zuen izan.
Goizean goizetik, Zomorrotxo jolasean eta
dantzan ibiltzen da, eta guztiei kontatu nahi die
zeinen pozik dagoen. Zomorrotxok beti izaten
du gogoa munduak proposatutako guztia
ikusteko, entzuteko eta sentitzeko. Antzerki
Dantza pieza bat, objektuekin, non obrako
protagonista topatzen joango den formak,
soinuak eta koloreak ezagutaraziko zaizkien
txikitxoenei. 

Nafarroako Kutxa Fundazioak lehen haurtzaroko ikus-entzuleei es-
kainiko die arreta, proposamen eszenikoen eta murgiltze esperientzien
bitartez, 6 hilabetetik gorako haurrak dituzten familientzako sor-
kuntzazko topaketarako espazio batean. 

NIRE LEHEN ALDIA 
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CIVICAN FAMILIA
jarduerak 

LABORATEGIA 
Erritmoa eta ahotsa
sortzeko musika gunea  
Apirilak 21, larunbata, 18:00etan, 3.
ikasgelan 
> CMC Garaikideak-ek koordinatutako
esperientzia, Alicia Griffiths-ek musika
bitartekaritza lanak eginez. 
4-8 urte arteko haurrak dituzten familiei
zuzendutakoa. 
Musika sorkuntzarako tailerra. Parte
hartzaileek musika esperientzia berriak eta
seguru asko ezezagunak biziko dituzte, eta
horrek asko lagunduko die musika
askotarikotasunaren eta musikak
transmititzen dituen balioen berri izaten.
Musika ikaskuntza goiztiarreko
esperientzia gisa dago proposatuta; hala,
ahots eta erritmo jarduerak landuko dira,
sorkuntzazko musika talentua indartzeko
asmoz. 
Parte hartzea librea izango da, aldez
aurretik CIVICANen izena emanda. 

EKINTZA  
Piknik bat egiteko
hamar modu
(ezinezko) 
Maiatzak 12, larunbata, 18:00etan,
jolastokian 
> PeepArt Project-eko Toni Sasal eta
Marina Pascualen eskutik 
4 urtetik gorako haurrak dituzten familiei
zuzendutakoa. 
Jacques Carelman artistak umorea
erabiltzen zuen beti bere obran; hala,
logika eta absurdoa uztartzen zituen. Oso
artista ezaguna da Objetos Imposibles /
Ezinezko objektuak obragatik; erabiltzeko
ezinezkoak diren eguneroko objektuen
katalogo bat da. Bere lana dela tarteko,
arte erlazionaleko instalazio batean
sorkuntzan oinarritutako parte hartze
baten bitartez galdera batzuei erantzuteko
ekintza bat proposatuko da.  Horretarako,
CIVICANen kanpoaldean piknik bat egiteko
beharrezkoa den guztia jarriko da: mahai
zapia, platerak, mahai tresnak, edalontziak,
ezpainzapiak… guztia, jana izan ezik. Eta
jolas hau proposatuko da: “Piknik bat
egiteko 10 modu ezinezko asmatzea
proposatzen dizuegu”. 
Parte hartzea librea izango da, aldez
aurretik CIVICANen izena emanda. 

Nafarroako Kutxa Fundazioak familian lantzeko arte sorkuntza
indartu nahi du. Haurrek, senitartekoen laguntzarekin, ikuspuntua
irekitzen lagunduko dieten esperientzia berriak biziko dituzte. Ekintza
ludikoak eta parte hartzaileak. Horien bitartez, ezagutza berriak
barneratu eta jakin-mina indartuko dute. 

ARTEAN MURGILTZEKO LABORATEGIAK 
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CIVICAN FAMILIA
jarduerak 

LABORATEGIA 
Sorkuntza
plastikorako musika
gunea 
Ekainak 9, larunbata, 18:00etan, 3.
ikasgelan 
> CMC Garaikideak-ek koordinatutako
esperientzia, Alicia Griffiths-ek musika
bitartekaritza lanak eginez. 
4-8 urte arteko haurrak dituzten familiei
zuzendutakoa. 
Tailer honetan, musika sorkuntza beste
jarduera batzuekin uztartuko da;
esaterako, plastikarekin edo
marrazketarekin. Betiere, sorkuntzazko
arte talentua indartzeko asmoz. 
Parte hartzea librea izango da, aldez
aurretik CIVICANen izena emanda. 
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CIVICAN FAMILIA
jarduerak 

ANIMAZIOZKO ZINEMA 
Kerity, la maison des
contes / Kerity,
ipuinen etxea 
Apirilak 3, asteartea, 18:00etan,
entzunaretoan 
> Adin guztietako pertsonentzat. 
Zuzendaria:  Dominique Monfery. 
Herrialdea: Frantzia. Urtea: 2009.
Iraupena: 80 minutu. 
Natanaël-ek ia zazpi urte ditu, baina
oraindik ez daki irakurtzen.
Horregatik, izeba Eléonore-k bere
liburutegia oinordetzan uztean,
desilusioa hartu du. Alabaina,
kontakizun bakoitzak sekretu
zoragarri bat dauka, eta ilunabarrean,
liburuetatik atera, eta pertsonaiek
euren bizitza bizitzen dute. 

ESPERIENTZIA 
Ipuinezko hodeiak 
Apirilak 4, asteazkena, 18:00etan, 3.
ikasgelan
> Txotxongilo proposamena, 6 hilabetetik 3
urtera arteko haurrak dituzten familientzat. 
Edukiera: 60 pertsona. Konpainia: Tras la Puerta
Títeres 
Zer ikusten dugu hodeietan? Hainbat
pertsonaiek poesiak, erretolikak, abestiak eta
errima tradizionalak helaraziko dizkigute,
kontatuz eta kantatuz, jaioberri eta haurrentzat
aproposak; eta horiek modu aktiboan parte
hartuko dute ikuskizunean, narratzailearekin
batera jolasean eta kantuan. 

TAILERRA  
Zeruaren eta lurraren
artean: liburu objektu bat
sortzea
Apirilak 5 (osteguna) eta apirilak 6 (ostirala),
18:00etan, 4. ikasgelan
> 5 eta 11 urte arteko haurrei zuzendutako
proposamena, Lola Azparrenek (Bidari)
koordinatua. 
Haur Liburuaren Nazioarteko Eguna dela
tarteko, tailer hau aurkeztuko da. Bertan,
literatur hizkuntzaren eta hizkuntza plastikoaren
arteko elkarrizketa bat izango da, eta emaitza
gisa liburu objektu bat, eskultura itxurakoa,
birziklapenaren munduko hainbat materialekin,
collagearekin eta margolaritzarekin egindakoa. 
Parte hartzea librea izango da, aldez aurretik
CIVICANen izena emanda. 

Pazko Astean eskolako oporrak dituztelako antolatutako programazio
berezia*. Hainbat jarduera, forma askotako istorioak ezagutzeko,
pertsonaia harrigarriz beteak, eta ildo nagusitzat ipuinen mundua
izango dutenak. 

GOGOKO DITUGU LIBURUAK! 

*ikusi aste honetarako jarduera
gehiago 54. orrialdean. 
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CIVICAN FAMILIA
jarduerak 

IKUSKIZUNA 
Ipuinen zaindaria
Apirilak 7, larunbata, 18:00etan, entzunaretoan 
> Txotxongilo proposamena, 3 urtetik gorako
haurrentzat. Konpainia: La Tartana Teatro 
Liburutegi zaharraren azken eguna da. Ate hotsa
entzun da, eta Matias sartu da, liburuzaina. Hainbat
liburu erori dira lurrera, eta bat-batean, maitagarri bat
apalen artean jirabiraka hegaldatzen hasi da. Matiasek
galdetu dio ea nondik atera den… Txanogorritxo
izango al da? Edo James eta babarrun magikoak? Edo,
agian, lanparako jenioaren istorioa izango da… 

GOGOKO DITUGU LIBURUAK! 
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CIVICAN FAMILIA
jarduerak 

Miniaturazko
objektuak eta
barazkiak 
Apirilak 11, asteazkena,
18:00etan, haur
liburutegian 
> Sergio Salinasen eskutik 

Ipuinak gereziak
bezala irakurtzen
ditut 
Apirilak 18, asteazkena,
18:00etan, haur
liburutegian 
> Virginia Senosiáinen
eskutik 

Liburuen
sendatzailea
Euskarazko jarduera,
Liburuaren Nazioarteko
Egunaren karietara
Apirilak 25, asteazkena,
18:00etan, haur
liburutegian
> Ainhoa Ruizen eskutik

Old green tree /
Zuhaitz zahar
berdea  
Ingelesezko jarduera 
Maiatzak 2, asteazkena,
18:00etan, haur
liburutegian
> Virginia Morionesen
eskutik 

Arrautzak
arrautzontzian
bezala 
ONCErekin lankidetzan
‘Beste begirada batzuk,
errealitate bera’
programaren baitan 
Maiatzak 9, asteazkena,
18:00etan, haur
liburutegian
> Ana Zabalzaren eskutik 

Ipuinak loratuz 
Euskarazko jarduera 
Maiatzak 16, asteazkena,
18:00etan, haur
liburutegian
> Juan Luis Napalen eskutik

Ipuinak loratuz 
Maiatzak 23, asteazkena,
18:00etan, haur liburutegian
> Sergio de Andrésen eskutik 

The unusual spell
(Ezohiko sorginkeria)
Ingelesezko jarduera 
Maiatzak 30, asteazkena,
18:00etan, haur liburutegian
> Virginia Morionesen
eskutik 

Ipuin hegodunak 
Ekainak 6, asteazkena,
18:00etan, haur liburutegian
> Sergio de Andrésen eskutik 

Hondartzara
zoazenean, ez
ahaztu txankletak 
Ekainak 13, asteazkena,
18:00etan, haur liburutegian 
> Virginia Senosiáinen
eskutik 

4 urtetik gorako haurrei zuzendutako jarduera*. Asteroko hitzordua
liburuetako pertsonaia eta istorio erakargarrienekin.  Oso hurbiletik
entzuteko istorioak, liburutegiko liburuen artean.
Sarrera doan da, harik eta eserleku guztiak bete arte. 

*4 urtetik gorako haurrei zuzendutako jarduera da. Haurrei laguntzera doazen
helduek eta adin horretatik beherako haurrek liburutegitik kanpo itxaron beharko
dute, saioa amaitu arte. Jarduerak iraun bitartean (18:00etatik 19:00etara), liburutegiko
langileek haurrei eskainiko diete arreta. Liburutegiak izaten dituen gainerako ohiko
jarduera eta zerbitzuak 19:00etatik aurrera jarriko dira berriro martxan. 

IPUINAREN ORDUA
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CIVICAN FAMILIA
jarduerak 

IKUSKIZUNA
Maletatxoa
Apirilak 14, larunbata, 18:00etan,
entzunaretoan
> César Bueno magoaren eskutik. Familiei
zuzendutakoa.
Komedia eta magia bisualean oinarritutako
ikuskizuna, César Bueno umoregile eta
magoaren eskutik. Ikus-entzuleak harritu
egingo dira eta ondo pasatuko dute,
zeinahi adinetakoak izanda ere, sekula
pentsatu gabeko mundu batera bidaiatuko
baitute.

IKUSKIZUNA 
Magia parrastan 
Maiatzak 19, larunbata, 18:00etan,
entzunaretoan 
Euskarazko jarduera. 
> Imanol Ituiño magoaren eskutik. Familiei
zuzendutakoa. Zer da hori? Txori bat?
Hegazkin bat? Superman? Ez, ba! Magia
parrastan da! Baina zer da magia
parrastan? Ba, magia erruz, parrastan, sine
die! Kartak, bolak, sokak, agerpenak eta
desagerpenak… horiek izango dira magia
saio oies eta parte hartzean oinarritutako
honetako protagonistak. 

IKUSKIZUNA 
Vitiavilloso
Apirilak 28, larunbata, 18:00etan,
entzunaretoan 
> Víctor Vitia magoaren eskutik. 
Norentzat: familientzat. Víctor Vitiak bere
magia komikoaren munduan murgilaraziko
gaitu. Ikuskizun dinamikoa da, parte
hartzean oinarritutakoa; bertan, ezinezkoa
posible bihurtzen da, eta elementu
fantastikoa errealitate.  Magia, eskujokoak
eta umore ugari. 

CIVICAN espazio magiko bihurtzen da, non hitzordua izango duten
era eta mota guztietako magoek, familiek goza dezaten. 

MAGIAZKO ARRATSALDEAK 
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CIVICAN LIBURUTEGIA
jarduerak 

Liburutegiko erakustokiek askotariko argitalpen gomendioak biltzen
dituzte, hilabetero: literatur berrikuntzak, gaur egungo irakurgaiak
eta programatutako jardueren osagarri onenak diren obren lagina.
Erakusleiho bakoitzean bildutako obrak dagokien irakurketa gidan
daude txertatuta, eta ikusgai daude liburutegiaren web orrian: 

IRAKURGAIEN ERAKUSLEIHOA 

http://www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN 

Gauerdiko elkarrizketak,
15 urte literatur
topaketak eginez 
Apirilaren 2tik 30era. Gazte eta helduen
liburutegia 
> 2003an, Juan José Millás idazleak
“Gauerdiko elkarrizketen” lehenengo
hitzordua gidatu zuen CIVICAN
entzunaretoan. Ziklo horrek, harrezkero,
argitalpenen munduko sortzaile
nabarmenenak bildu ditu: eleberrigileak,
poetak, kantautoreak, saiakera-idazleak,
editoreak, ipuin kontalariak, erreportariak… 
CIVICAN ireki zenetik hamabost urte bete
diren honetan, topaketa ahaztezin hauen
magia ekarri nahi dugu gogora, euren
protagonisten izenetan eta obren
izenburuetan zehar ibilbide bat eginez.
Guztiak liburutegian daude altxortuta,
oroitzapenaren aztarna ezabaezinarekin eta
idatzita dituzten eskaintzen opariarekin, ale
bakoitza obra bakar bihurtzeraino. 
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CIVICAN LIBURUTEGIA
jarduerak 

Arraroak 
eta bitxiak 
Apirilaren 2tik 30era. Haur liburutegia 
> Liburutegiko apalek izenburuen bilduma
berezi bat jasotzen dute, batzuetan
sailkatzeko ere zailak diren izenburuenak.
Nabarmentzeko moduko liburuak dira,
formatu berezia dutelako, ilustrazioen
tratamendu bikainagatik edo edukien
originaltasunagatik. Batzuek
irakurzaletasuna duten pertsonak
animatzen dituzte, sormenezko proiektu
batzuen bidez; beste batzuek jolas
proposamen atseginetan parte hartzeko
gonbita egiten dute; eta guzti-guztiek
lortzen dute orrialdeetara sartzen direnen
miresmena.  
Erakusketa honek obra zoragarrien multzo
askotarikoa biltzen du: gainetik
irakurtzekoak, entretenitzekoak eta
harrigarriak. 

68ko maiatza:
“Irudimenaren
boterea” 
Maiatzaren 2tik 31ra. Liburutegiak 
> 1968ko udaberrian, Parisko kaleek
munduari dardara eginarazi zioten:
Frantzia astintzen ari ziren greba masiboei
ikasleen erreboltak gehitu zitzaizkien: lan
munduan ezinegona lehertu zen, gizartea
urduri zebilen, eta protesta bakezaleak
egiten ziren, kontrakultura hippyaren
proposamen batzuekin batera.  
Gertakari haietatik 50 urte igaro diren
honetan, liburutegiak Frantziako maiatza
testuinguruan kokatzen eta hobeto
ulertzen lagun dezaketen obren multzo bat
aurkeztuko du. Une historiko horrek
hainbat belaunaldirengan izan zuen
eragina, eta aztarna utzi zuen XX. mende
amaierako Europan. 

Herensugeen 
garaia  
Apirilaren 2tik 30era. Espazio gaztea 
> Ekialdearen eta mendebaldearen artean,
gailur malkartsuetatik kostalde
hertsagarrietara, herensugeen leinu
zaharrak fikziozko paisaien gainetik hegan
jarraitzen du. Eleberriek, filmek eta
telesailek ematen dute horren berri, eta
baimena ematen digute mundu horretara
hurbiltzeko eta euren balentrien lekuko
izateko. 
Liburutegian daude bilduta herensugeei
buruzko kontakizun nabarmenenak, eta
horiek guztiek gonbita egingo dizute
garren eta ezkaten unibertso erakargarria
ezagutzeko. Ausartuko al zara bisita
egitera? 

IRAKURGAIEN ERAKUSLEIHOA 
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Komikiko neskak
(erakusleihoa eta erakusketa
grafikoa) 
Maiatzaren 2tik 30era. Haur liburutegia 
> Liburuzainen taldeak, 'Ostiralean… haur
komikiak’ irakurzaletasuna bultzatzeko
haurren klubarekin lankidetzan,
protagonistak emakumeak, neskatilak eta
neska gazteak dituzten istoriotxoen
hautapen bat aurkeztuko du. Euren
abentura zirraragarriekin, komikiak gogoko
dituzten pertsona guztiak gozaraziko
dituzte. Hilaren 11tik aurrera, erakusleihoa
osatu egingo da liburutegiko hormetan
erretratuen galeria bat jarrita. Klubeko
neskek antolatutako erakusketa grafiko bat
da, komikietako emakume irudien
panorama askotarikoa biltzen duena:
dibertigarriak, lotsatiak, errebeldeak,
ausartak…  

Oporretan irakurtzeko 
Ekainaren 1etik 30era. Liburutegiak 
> Oporrak iristear daude, egunak luzatu
egiten dira, astialdirako denbora gehiago
izaten dugu, eta liburuak bihurtzen
zaizkigu lagunik onenak mendian,
hondartzan edo igerilekuan.  Irakurketan
oinarritutako uda ahaztezin baterako
izenbururik onenak proposatuko ditugu. 

Gazteak eta
errebeldeak 
Maiatzaren 2tik 30era. Espazio gaztea 

“Niri iruditzen zait beti gabiltzala aseko
gaituen zerbaiten bila, eta ez dugula
sekula aurkitzen”. (The Outsiders /
Errebeldeak, Susan E. Hinton). 
> Gazteria eta errebeldia beti joan dira
eskutik helduta: atsekabea, belaunaldien
arteko talka edo arauei erronka jotzea dira
modu batean ala bestean gazte munduari
buruzko gure iruditerian parte hartu duten
ezaugarriak. Beraz, nerabe errebeldeak
protagonista dituzten kontakizun hauetan
ikus daitekeenez, hainbat bidetatik erakutsi
zuten euren atsekabea: militantzia
politikoa, kaleko indarkeria, kontrakultura…
eta beste hainbat bidetatik. 

IRAKURGAIEN ERAKUSLEIHOA 

F. F. Coppolaren (EE.UU, 1983) The Outsiders /
Errebeldeak lanaren fotograma bat. 
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Liburutegiak sei irakurketa klub koordinatzen ditu. Lau helduentzat
dira (hiru espezializatuak: literatura historikoa eta bidaietakoa, eus-
karazko literatura, eta haur eta gazte literatura), eta bi, haur eta gaz-
teentzat. Klub horietako kide izateko, eta solasaldietan parte hartzeko,
ezinbestekoa da aldez aurretik izena ematea liburutegian. 

LITERATUR SOLASALDIAK  

Kafea liburuekin.
Emozio klasikoak 
Genero guztietako literatura,
helduentzat. Koordinatzailea: Villar
Arellano. Asteartean, 18:00etan, 1.
ikasgelan. 
> Udaberria emozioen garaia da, afektu
berri eta min zaharrena, bizitza ernetzen
den bezala pizten diren asaldura eta
ezinegonena. Ziklo honek sentimenduen
azaleratze horren oihartzuna biltzen du,
eta XX. mendeko klasiko batzuetan zehar
ibilbide bat egitea proposatzen du; hots,
maitasunaren, galerak sortzen duen
minaren edo erruak dakarren zigorraren
gorazarrea inork ez bezala aztertu duten
egileetan zehar egin beharreko ibilbide bat. 
• Maitasuna eta galera. Apirilak 10: A

Grief Observed / Dolu bat behatzen, C.
S. Lewis 

• Ama eta zurztasuna. Maiatzak 15: They
came like swallows / Enarak bezala
etorri ziren, W. Maxwell 

• Ustelkeria eta kontzientzia. Ekainak 12:
Sanctuary / Santutegia, E. Wharton 

Itaka. Bidaia bat
historian zehar 
Literatura historikoa eta bidaietakoa.
Koordinatzailea: Rebeca Erro.
Asteartean, 18:00etan, 1. ikasgelan 
> Ikastaroa amaitzeko, gizadiaren
historiako unerik garrantzitsuenetako
batzuk aztertuko ditugu.  Stefan Zweignos
idazle ospetsu austriarrak hamalau
gertakari giltzarri gogoratuko ditu, bere
Sternstunden der Menschheit / Gizadiaren
une gorenak obran. Bestalde, Jonas
Jonasson suediarrak eta bere protagonista
bereziak (Allan) XX. mendean gertatu
zenari buruzko beste bertsio bat emango
dute, Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann / Leihotik jauzi egin
eta ihes egin zuen aitona eleberrian.  
• Apirilak 24: Hundraåringen som klev ut

genom fönstret och försvann / Leihotik
jauzi egin eta ihes egin zuen aitona,
Jonas Jonasson 

• Maiatzak 22: Sternstunden der
Menschheit / Gizadiaren une gorenak,
Stefan Zweig 
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Liburuz liburu. 
Paese txikia 
Euskarazko literatur solasaldia. 
Koordinatzailea: Ángel Erro.
Asteartea, 18:00
> Ikasturteko azken txanpan Italiara goaz
bidaian. Bi liburuetan gizarte itxi eta
bihurritsuaren lekuko izanen gara,
denboran atzera joanez, eta gero
Siziliaraino joz.

Barazte galdua 
Italiako iparraldea. XX. mendeko lehen
herenetik aurrera. Juduen kontrako
lege arrazistak. Deportazioak.
Bigarren Mundu Gerra. Lorategi baten
oroimena.
Apirilak 17: Finzi-Continitarren
lorategia, Giorgio Bassani

Uharte forma 
Italiako hegoaldea. XX mendeko
amaiera. Saga ospetsu baten lehen
kasua. Kausa ilun askoren atzeko odol
arrastoa. Ontzi komunikatuak.
Uhartearen forma. 
Maiatzak 29: Uraren forma, Andrea
Camirelli

Ipuinen begiratokia.
Arraroak eta bitxiak 
Haur eta gazte literaturari buruzko
solasaldia, helduentzat.
Koordinatzaileak: Villar Arellano eta
Sara Machuca. Asteartean, 18:00etan,
1. ikasgelan. 
> Zein dira irakurleak diren haurren arreta
gehien deitzen duten liburuak? Zergatik
dira liburu horiek hain bereziak? Zer liburuk
jarraitzen dute gazteak harritzen,
dagoeneko ezerk harritzen ez dituen
garaiotan? Bi saio hauetan, izenburu arraro
eta bitxiak aztertuko dira; izan daukaten
itxuragatik, izan edukiagatik. 
• Maiatzak 8: Liburu arraroak, eduki bitxia

dutenak. 
• Ekainak 5: Formatu bereziak. 

Ostiralean… haur
komikiak  
Haurren komiki kluba.  
10 urtetik aurrerakoentzat.  
Koordinatzailea: Sara Machuca  
Apirilaren 13tik ekainaren 15era,
18:00etan. 
1. ikasgela   
> Gogoko al dituzu Asterix eta Tintin?
Gustatuko al litzaizuke komikietako beste
abenturazale handi batzuk ezagutzea?
Hala bada, hementxe duzu zure espazioa.
Bineta arteko txoko bat, gure pertsonaia
gogokoenei buruz hitz egin ahal izateko,
iradokizunak partekatzeko eta izenburu
berriak ezagutzeko. 
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“Komikietako
neskak”
erakusketaren
aurkezpena. 
Maiatzak 11, ostirala,
18:00etan, 1. ikasgelan 
> Haurren komiki klubak “Chicas
de cómic / Komikietako neskak”
aurkeztuko du liburutegian.
Erakusketa grafiko bat da,
abentura zirraragarrietako
emakume protagonista ugariak
eta askotarikoak aurkeztuko
dizkiguna. Taldean partekatutako
irakurgaiak ezagutzeko modu
artistiko bat. 

BUCCLUB 
Gazteentzako irakurketa kluba.  12
urtetik aurrerakoentzat.
Koordinatzailea: Lorena Gil. Apirilak 20,
maiatzak 4 eta 18, eta ekainak 15
(ostirala), 19:30ean, 1. ikasgelan  
> Ostiral arratsaldetan tokitxo bat gordeko
dizugu liburutegian. Astialdiaz gozatzeko
gune bat, eta zeu bezalako jendearekin
zeure zaletasunak partekatzeko gune bat.
Zinema, musika, manga, sare sozialak eta
beste hainbat gauza dituzu zain gune
honetan, ostiraletan, hamabostean behin. 

LITERATUR SOLASALDIAK 
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Liburutegiak eskaintzen dituen aukera guztiak
ezagutzeko eta bertako baliabideak erabiltzen
ikasteko hiru iradokizun. 
Bisita gidatuetan parte hartzeko, ezinbestekoa da
aldez aurretik izena ematea (telefono bidez edo
web orria baliatuta ere egin liteke). 

EZAGUTU ZURE LIBURUTEGIA  

PRESTAKUNTZA JARDUERA 
Bisita gidatuak
liburutegira 
Gazteak eta helduak. Koordinatzailea:
Lorena Gil. Apirilak 16, maiatzak 14 eta
ekainak 11 (astelehena), 18:00etan (60
minutu). Gazte eta helduen liburutegia 
> Liburutegiko sail guztietan barna
egindako ibilbidea, funtsa antolatzeko
sistema, katalogoetarako sarbidea eta
zerbitzuen funtzionamendua ezagutzeko.
Informazio osagarria banatuko da, idatziz. 

LEHIAKETA 
Askojakinen bila 
6 urtetik gorakoentzat. 
Koordinatzaileak: Andoni Sola eta Sara
Machuca
Apirilaren 9tik ekainaren 16ra.
Astelehen eta asteartetan, 17:00etatik
20:00etara; eta, larunbatetan,
10:00etatik 14:00etara.
Haur liburutegia 
> Ba al dakizu Espainiako zer probintziatan
dauden Los infiernos karkabak?  Eta
Guarromán? Jakingo al zenuke nola esnatu
lo dagoen aulki bat? Ezagutzen al duzu
mukiez diharduen liburutegiko libururen
bat? Galdera guztiei “bai” erantzun
badiezu, arazorik gabe gaindituko duzu
gure asteko erronka handia. Erantzunak
“ez” izan badira, berehala hasi beharko
duzu entrenatzen, baina ez kezkatu:
lagundu egingo dizugu. Astero
liburutegian egongo gara zure zain,
bilaketa zirraragarri gehiago egiteko (eta
sari moduan, oparitxoren bat edo beste
banatuko dugu, gainera). 

PRESTAKUNTZA JARDUERA 
Bisita gidatuak
irakasleentzat 
Hezkuntza ziklo guztietako
irakasleentzat. Koordinatzailea: Villar
Arellano. Apirilak 17 eta maiatzak 22
(asteartea), 18:00etan (60 minutu).
Haur liburutegia eta gazte zein helduen
liburutegia
> Talde txikitan (lauzpabost irakasle)
egindako topaketa bat, liburutegian
erabilgarri dauden hezkuntza baliabideak,
horiek eskuratzeko modua eta dauzkaten
aukera didaktikoak ezagutzeko. 
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Haur Liburuaren Nazioarteko Eguna dela tarteko (apirilak 2), irakur-
zaletasuna sustatzeko jardueren programa osotu bat proposatuko
du CIVICANek*. 

HAUR LIBURUAREN NAZIOARTEKO EGUNA 

EFEMERIDEA 
Andersenen
urtebetetzea ospatuz 
Apirilak 3, 18:00etan, 
haur liburutegian 
> Apirilaren 2an Haur Liburuaren
Nazioarteko Eguna ospatzen da mundu
osoan. Festa horrekin, Andersenen
1805eko jaiotza gogoratzen dugu.
Aurten, Letonia arduratuko da
ospakizuna antolatzeaz. Handik iritsi da
egun berezi horretarako Inese Zandere
idazleak bereziki sortutako mezua:
“Liburuek handi egiten dute gauzarik
txikiena ere”. Kartela, berriz, Reinis
Petersons ilustratzaileak egin du. 
Gure liburutegiak bat egingo du
ospakizunarekin, eta Andersenen ipuinik
nabarmenenak gogoraraziko ditu. 

IRAKURZALETASUNA SUSTATZEKO
HAUR JOLASA 
Liburuen lantegia 
Apirilak 3 (asteartea) eta apirilak 5
(osteguna).  4-6 urte artekoak,
10:00etatik 11:00etara; eta 7-10 urte
artekoak, 11:30etik 12:30era. Haur
liburutegia  
> Argitalpen katean zehar egindako ibilbide
bat: ideia, testua, ilustrazioa, diseinua,
orrialdea taxutzea, amaierako edizio lana,
inprimatzea, koadernatzea, salmenta… eta
irakurtzea. Liburura objektu gisa hurbiltzea;
bere formatu guztietara, osatzen duten
zatietara eta liburuaren munduko hamaika
arrarotasun eta bitxikerietara hurbiltzea. Ez
galdu lantegi hau! *ikusi aste honetarako jarduera

gehiago 42. orrialdean. 
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TAILERRA 
Zeruaren eta lurraren
artean: liburu objektu
bat sortzea
Apirilak 5 (osteguna) eta apirilak 6
(ostirala), 18:00etan, 4. ikagelan
> 5-11 urte arteko haurrei zuzendutako
tailerra, Lola Azparrenen (Bidari)
koordinazioarekin. Irakasle ikasketetako
diplomaduna eta Arte Ederretako
lizentziaduna da Azparren. Plazak: 20 
Haur Liburuaren Nazioarteko Eguna dela
tarteko, tailer hau aurkeztuko da. Bertan,
literatur hizkuntzaren eta hizkuntza
plastikoaren arteko elkarrizketa bat izango
da, eta emaitza gisa liburu objektu bat,
eskultura itxurakoa, birziklapenaren
munduko hainbat materialekin,
collagearekin eta margolaritzarekin
egindakoa. 

LEHIAKETA 
H. C. Andersenen ipuin
bat, komiki bihurtua
Martxoaren 24tik apirilaren 19ra.  Haur
liburutegia. 6-13 urte artekoentzat 
> Haur eta Gazte Liburuen Espainiako
Erakundeak antolatuta, Hezkuntza, Kultura
eta Kirol Ministerioaren babesletzarekin. 
H. C. Andersenek ezin konta ahala ipuin
idatzi zituen; asko eta asko mundu osoan
ezagunak dira, gainera. Liburutegiak obra
horien lagin zabal bat bildu du: hainbat
hizkuntzatara itzulitako liburuak,
askotariko estiloz ilustratuak eta formatu
zein diseinu ugaritan argitaratuak.
Andersenen zure ipuin maiteena aukeratu,
eta bineta moduan marraztera
gonbidatzen zaitugu (4-12 bineta,
gehienez ere Din-A4ko 3 orritan).
Kontsultatu oinarriak liburutegian. 

HAUR LIBURUAREN NAZIOARTEKO EGUNA 
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AHOTS BIZIZ  

Ahots biziz 
4 urtetik aurrerakoentzat.  
Apirilaren 9tik ekainaren 18ra.  
Astelehenero, 18:00etan, haur liburutegian  
> Irakurzaletasuna sustatzeko programa. Heldu baten ahotsaren bitartez haurrengana
testu hobeak helarazteko helburua duena. Hurbileko topaketa bat, non hitzek bizia
hartu, eta liburu batek izan dezakeen erakarpen indar guztia erakutsiko duten. 
CIVICANeko liburuzainen taldearen gomendioak jaso dituzten pertsona boluntario
batzuek irakurriko dituzte liburuak, txandaka: ipuinek, poemek eta informazioek jarriko
diote soinua liburutegiari astelehenetan. 
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TOPAKETA 
Jesús Marchamalo: 
Liburuekin bizitzea  
Apirilak 23, astelehena, 19:30ean,
entzunaretoan 
> Marguerite Yourcenar-ek zioenez, norbait
ezagutzeko modurik onena haren liburuak ikustea
omen da. J. Marchamalok ere halaxe uste du.
Liburuek guri buruz hitz egiten dute. Gure pasio zein
interesei buruz. Ez dute soilik hitz egiten orain garen
irakurleaz, baizik eta baita izan ginenaz eta izan nahi
genuenaz baina, azkenean, izatea lortu ez genuen
irakurleaz ere. 
“Vivir con libros / Liburuekin bizitzea” ekimenak, beraz, irakurtzeko
ohiturari, liburutegiei, liburuei, horiekin bizitzeak esan nahi duenari edo liburuek
gurekin bizitzeak esan nahi duenari buruzko gogoeta konplize eta ironiko bat egitea
proposatzen du. 
Jesús Marchamalo (Madril, 1960) idazlea eta kazetaria da. Radio Nacional de
Españan eta Televisión Españolan eman ditu bere ibilbideko urte ugari. Hala, Ícaro,
Montecarlo, URTI eta Miguel Delibes Kazetaritza Sari Nazionala jaso ditu, besteak
beste. 
Dozenatik gora liburu idatzi ditu; horien artean, nabarmentzekoak dira hauek: Tocar
los libros/Liburuak ukitu, Las bibliotecas perdidas/Liburutegi galduak edo Los reinos
de papel/Paperezko erreinuak, hogei bat idazleren liburutegi pertsonalei buruzkoa.
Baita Nordicarentzat egindako Vestir a los clásicos/Klasikoak janztea saila ere.   
Kazetaritzarekin eta literatur sorkuntzarekin, irakurzaletasunaren sustapenarekin eta
hizkuntzarekin lotutako gaiei buruzko hamaika ikastaro, mintegi eta hitzaldi eman
ditu; eta, era berean, komisariotza lanak egin ditu idazleei eta liburuei buruzko
hainbat erakusketatan.  Gaur egun, RNEko La estación azul eta El ojo crítico kultur
programetan dihardu kolaborazio lanetan. 
Bere azken liburua (Cortázar) biografia grafiko bat da, Marc Toricesekin batera
Nórdica libros argitaletxean argitaratua. Liburu horrek Nafarroako Denden Saria jaso
berri du.

Liburuaren Nazioarteko Eguna dela tarteko (apirilak 23), irakurzale-
tasuna sustatzeko jardueren programa osotu bat proposatuko du
CIVICANek. 

APIRILEKO PROGRAMA, LIBURUAREN HILABETEA 
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LEHIAKETA 
“AZ” Saria 2018:
bisitatu gintuzten
egileak 
Apirilaren 3tik 20ra. 
Gazte eta helduen liburutegia
> Gure lehiaketako aurreko edizioetan
parte hartu zuten pertsonek literatura
klasikoaren munduarekin zerikusia zuten
askotariko galderei erantzun behar izan
zieten. Aurten, CIVICANen 15.
urteurrenarekin bat eginez, bisitatu
gaituzten egileak, gure liburutegian euren
aztarna pertsonala eta sinadura utzi
dutenak, gogoraraziko ditugu. 
Lehiaketako saria gure urteroko “AZ”
garaikurra da, liburu aukeraketa
erakargarria eginda. Lehiaketa, zehazki,
hilaren 3an hasiko da, eta egunean galdera
edo erronka bat proposatuko du.
Liburutegian bertan edo sare sozialen
bidez parte hartu ahal izango da. Hilaren
23an emango da irabazlearen izenaren
berri. 

APIRILEKO PROGRAMA, LIBURUAREN
HILABETEA 
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ADIN GUZTIETAKO PERTSONEN
ARTEAN EUSKARAZ IRAKURTZEA
ETA EUSKARAZKO LITERATURA
SUSTATZEKO PROGRAMA 
Irakurri, gozatu 
eta oparitu
Martxoaren 12tik maiatzaren 31ra.
Liburutegiak 
> Maileguan euskaraz idatzitako liburu bat
eraman eta hura irakurri dutela erakusten
duten pertsonek erosteko txartel bat
jasoko dute eta harekin % 35eko
deskontua egingo diete programari
atxikitako liburu dendetan euskarazko
liburu bat erostean. 
Iruñeko Udalak eta Euskaltzaleen
Topaguneak elkarlanean antolaturiko
ekimena da, Iruñeko liburutegien parte
hartzearekin. 

IRAKURGAIEN ERAKUSLEIHOA  
Gauerdiko
elkarrizketak, 15 urte
literatur topaketak
eginez  
Apirilaren 2tik 30era 
Gazte eta helduen liburutegia 

IRAKURGAIEN ERAKUSLEIHOA  
Arraroak eta bitxiak 
Apirilaren 2tik 30era. Haur liburutegia 

APIRILEKO PROGRAMA, LIBURUAREN
HILABETEA 
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Iruñeko eta eskualdeko liburutegiek jarduera programa bat antolatu
dute, nerabeek eta gazteek liburutegietako baliabideak eta zerbitzuak
ezagut ditzaten.  
CIVICAN liburutegiak ere bat egin du ekimenarekin. Hala, genero
fantastikoari eta haren unibertso guztiei (literatura, zinema, telebista,
ludikoak, abenturazkoak) zuzendutako ziklo bat antolatu du.  

#BIBLIOTECA, #TERRITORIOJOVEN 

IRAKURGAIEN ERAKUSLEIHOA 
Herensugeen garaia
Apirilaren 2tik 30era. Gazte eta helduen liburutegia 
> Ekialdearen eta mendebaldearen artean, gailur
malkartsuetatik kostalde hertsagarrietara, herensugeen leinu
zaharrak fikziozko paisaiak zeharkatzen jarraitzen du.
Eleberriek, filmek eta telesailek baimena ematen digute mundu
horretara hurbiltzeko eta euren balentrien lekuko izateko. 
Liburutegian daude bilduta herensugeei buruzko kontakizun
nabarmenenak, eta gonbita egiten dizu garren eta ezkaten
unibertso erakargarria ezagutzeko. Ausartuko al zara bisita
egitera? 
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CIVICAN LIBURUTEGIA
jarduerak 

TOPAKETA 
Topaketa Regina
Salcedo idazlearekin.
Magiari eta
herensugeei buruzko
orrialdeak. 
Apirilak 6, ostirala, 19:00etan, 1.
ikasgelan 
> Los libros de Ollumarh / Ollumarhen
liburuak trilogiaren egileak irakurleekin
hitz egingo du gustukoenak dituen
irakurgai fantastikoei buruz,
herensugeei buruz –bereziki bere
irudimenetik sortutako arraza
beldurgarrienei buruz- eta fabuletako
bestelako izakiei buruz. 

JOLASAK 
Jolasen arratsaldea:
Fantasiazko munduak 
Koordinatzailea: ‘Alter Paradox’ Astialdi
eta Aisialdi Alternatiborako Elkartea
Apirilak 7, larunbata, 17:00etatik
21:00etara. Gazte eta helduen
liburutegia 
> Joko-TK CIVICAN berria inauguratuko
dugu, mahai eta rol jokoen maratoi batekin:
partida zirraragarriak, abentura
fantastikoak, lehiaketak eta dibertsio ugari.
Parte hartzaileen artean zozketak egin, eta
sariak banatuko dira. Ezin duzu galdu! 

JOLASAK 
JOKO-TK, 
abentura eta jolasa 
Apirilaren 14tik ekainaren 16ra
(larunbatak). 
10:00etatik 14:00etara, 1. ikasgelan 
> 12 urtetik gora badituzu, ez galdu
proposamen berri hau: talde txikitan
egiteko jolas bilduma bat da, zapatu goizak
liburutegian gozatzeko. 
Kontsultatu gure katalogoa, aukeratu zure
jolas gogokoena eta gorde mahai bat. 

#BIBLIOTECA, #TERRITORIOJOVEN

zure zain gaude!  
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