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Iraila
Asteartea 27 > 18:00 Literatur solasaldiak Afrika Lusofanoa. Irakurketa kluba. Liburuz 

liburu. Natura nagusi. Erabili goldea hilen 
hezurren gainetik

23

Urria
Astelehena 3 ◊ 09:00 Gazteen lurraldea Irakurgaien erakusleihoa. Irakurketarekin 

konektatzen dugu [22/10/31ra arte]
69

→ 09:00 Pentsamenduaren  
gela

Irakurgaien erakusleihoa. 
Etorkizun irudikatuak [22/10/31ra arte]

35

> 12:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

> 18:00 Boz goran Tailerra. Ahotsa bizitu 24

Asteartea 4 > 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Ipuinen begiratokia. 
Eskola jazarpena. Juul

23

Asteazkena 5 ◊ 18:00 Ipuinaren ordua Ipuin xurgatzaileak 75

Osteguna 6 > 17:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

Ostirala 7 ◊ 18:00 Gazteen lurraldea Irakurketa kluba. Ostiralean… TBO 68

Larunbata 8 ◊ 17:30 Gazteen lurraldea Programazio kluba. El club de Ada 67

Astelehena 10 > 18:00 Boz goran Bitartekotza. Irakurketak ahots goran 24

> 12:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

Asteartea 11 > 18:00 Literatur solasaldiak Afrika Lusofonoa. Irakurketa kluba. Kafea 
liburuekin. El vendedor de pasados

22

Osteguna 13 > 17:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

Larunbata 15 → 18:00 Iruñeko 72-22  
Topaketak

Mahai ingurua. 
Zer egin gaurko filosofiarekin?

43

◊ 17:30 Gazteen lurraldea Programazio kluba. El club de Ada 67

◊ 18:00 ArtLab Tailerra. Berehalako bideoklipa 71

Astelehena 17 > 18:00 Boz goran Bitartekotza. Irakurketak ahots goran 24

> 12:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27



Asteartea 18 > 18:00 Literatur solasaldiak Afrika Lusofonoa. Irakurketa kluba. Ítaca. 
Mayombe

22

X 17:00 Liburutegia-eskola Irakasleentzako bisita gidatuak 49

Asteazkena 19 ◊ 18:00 Ipuinaren ordua Pontxaren animali bitxiak 75

Osteguna 20 > 17:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

Ostirala 21 X 17:30 Jakin-Mina 2022-23 
Nafarroan

Hitzaldia. Zer da sinestesia? 47

◊ 18:00 Gazteen lurraldea Irakurketa kluba. Ostiralean… TBO 68

Larunbata 22 → 10:00 Soinu paisaia Ikastaroa. Ekoizpen elektroniko garaikidea 40

→ 18:30 Soinu paisaia DJ Set. Ed is Dead 40

◊ 17:30 Gazteen lurraldea Programazio kluba. El club de Ada 67

◊ 11:00 Gazteen lurraldea Tailerra. Esprai bidezko pintura 68

◊ 11:00 Inkubagailua Esperientzia. Beroa 73

Astelehena 24 > 17:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Bisita gidatuak liburutegira 27

∞ 18:00 Iraunkorrak I. hitzaldia. Zirkulartasunaren esparrua 62

> 18:00 Boz goran Bitartekotza. Irakurketak ahots goran 24

> 12:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

Asteartea 25 > 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Liburuz liburu. 
Natura nagusi. Nirliit

23

Asteazkena 26 > 19:30 Enclave fortissimo 1. Ganbera Kontzertua. Arriaga, 
euskal Mozart

19

Osteguna 27 > 17:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

→ 19:00 Liburutegiko 
elkarrizketak

Topaketa. Iruditeria 39

Ostirala 28 * 19:00 Sukalde irekia Sormen tailerra. Hiriko baratzea:  
natura gure etxeetan

53

Larunbata 29 * 11:00 Sukalde irekia Sormen tailerra. Hiriko baratzea:  
natura gure etxeetan

53

Astelehena 31 > 18:00 Boz goran Bitartekotza. Irakurketak ahots goran 24

> 12:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27



Azaroa
Asteazkena 2 > 19:30 Enclave fortissimo Entzunaldi gidatua. Abonu programa 3 21

* 09:00 Sukalde irekia Irakurgaien erakusleihoa. 
Letren eta parajeen artean [22/10/31ra arte]

55

◊ 18:00 Ipuinaren ordua I coulda, shoulda, woulda 75

Osteguna 3 > 19:00 Behatu, egin Egoitza artistikoa. Ataria 25

> 17:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

Ostirala 4 ◊ 18:00 Gazteen lurraldea Irakurketa kluba. Ostiralean… TBO 68

Larunbata 5 → 18:30 Soinu paisaia Zuzeneko ikus-entzunezkoa. Max Cooper 41

→ 20:00 Soinu paisaia Topaketa. Doing magic 41

◊ 17:30 Gazteen lurraldea Programazio kluba. El club de Ada 67

Astelehena 7 > 18:00 Boz goran Bitartekotza. Irakurketak ahots goran 24

> 12:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

∞ 18:00 Iraunkorrak II. hitzaldia. Ekonomia zirkularra  
enplegu sozial berdeak sortzeko

63

Asteartea 8 > 18:00 Literatur solasaldiak Afrika Lusofonoa. Irakurketa kluba. 
Kafea liburuekin. Neighbours

22

Osteguna 10 > 17:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

Ostirala 11 X 17:30 Jakin-Mina 2022-23 
Nafarroan

Hitzaldia. Loizuko gizona 47

Larunbata 12 ◊ 17:30 Gazteen lurraldea Programazio kluba. El club de Ada 67

◊ 18:00 (Re) Pentsatu bizi  
naizen hiria

Laborategia. Sareak 70

◊ 11:00 Inkubagailua Esperientzia. Hotza 73

Astelehena 14 > 18:00 Boz goran Bitartekotza. Irakurketak ahots goran 24

> 12:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

→ 18:00 Gela irekia Gizarte digitala eta komunitate kritikoa. 
I. saioa

36

∞ 19:00 Afrika ezinbestekoa Topaketa. 
Klima aldaketa Afrikan

61

Asteartea 15 > 18:00 Literatur solasaldiak Irakurketa kluba. Ipuinen begiratokia. Eskola 
jazarpena Los O.T.R.O.S. (Sociedad Secreta)

23



Asteazkena 16 ◊ 18:00 Ipuinaren ordua Afrikako ipuinak 75

Osteguna 17 > 17:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

→ 19:00 Pentsamenduaren  
gela

Hitzaldia. Filosofia garaikidearen glosarioa.  
Etika

35

* 19:00 Sukalde irekia Topaketa. Haziak eta letrak 55

Ostirala 18 ◊ 18:00 Gazteen lurraldea Irakurketa kluba. Ostiralean… TBO 68

Larunbata 19 ◊ 17:30 Gazteen lurraldea Programazio kluba. El club de Ada 67

◊ 17:00 ArtLab Tailerra. Sticker art 72

Astelehena 21 > 18:00 Boz goran Bitartekotza. Irakurketak ahots goran 24

> 17:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Bisita gidatuak liburutegira 27

> 12:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

∞ 19:00 Afrika ezinbestekoa Mahai ingurua. Sahel erabateko krisia 61

Asteartea 22 > 18:00 Literatur solasaldiak Afrika Lusofonoa. Irakurketa kluba. 
Ítaca. El vendedor de pasados

22

Osteguna 24 > 17:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

* 18:00 Sukalde irekia Literatur solasaldia. Istorioak Sukaldatzen 53

Ostirala 25 → 19:00 Gauerdiko  
elkarrizketak

Topaketa. Javier Cercas 31

Larunbata 26 ◊ 16:30 Gazteen lurraldea Bitartekotza artistikoko laborategia.  
[22/2/23ra arte]

67

◊ 11:00 Inkubagailua Esperientzia. Soinuak azalean 74

Astelehena 28 > 18:00 Boz goran Bitartekotza. Irakurketak ahots goran II. saioa 24

> 12:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

→ 18:00 Gela irekia Gizarte digitala eta komunitate kritikoa. 37

Asteazkena 30 ◊ 18:00 Ipuinaren ordua Sorgin txikia 75

→ 19:00 Ikuspuntuak Mahai ingurua.  
Algoritmoak eraginkorrak dira?

34



Abendua
Osteguna 1 > 17:00 Ezagutu zure  

liburutegia
Liburutegia poltsikoan 27

Asteartea 2 ◊ 18:00 Gazteen lurraldea Irakurketa kluba. Ostiralean… TBO 68

Astelehena 5 > 18:00 Boz goran Bitartekotza. Irakurketak ahots goran 24

> 12:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

Larunbata 10 ◊ 17:30 Gazteen lurraldea Programazio kluba. El club de Ada 67

◊ 18:00 Artlab Esperientzia. Soinuak azalean 72

Astelehena 12 > 12:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

> 18:00 Boz goran Bitartekotza. Irakurketak ahots goran 24

→ 18:00 Gela irekia Gizarte digitala eta komunitate kritikoa.  
III. saioa

37

Asteartea 13 ∞ 9:30 Nafarroako Kutxa 
Fundazioa irekian

Jardunaldia. Zorizko jokoak eta gazteria 
Prebentzio Planaren amaiera

59

Asteazkena 14 > 19:30 Enclave fortissimo Entzunaldi gidatua. Abonu programa 5 21

∞ 9:00 Nafarroako Kutxa 
Fundazioa irekian

Room ihesa. Ausazko jokoaren inguruko  
mitoak desmuntatzen

60

◊ 18:00 Ipuinaren ordua Ipuinen mundua 75

Osteguna 15 > 17:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

→ 19:00 Ikuspuntuak Mahai ingurua. Pertzepzioa  
eta adimen artifiziala

33

∞ 9:00 Nafarroako Kutxa 
Fundazioa irekian

Room ihesa. Ausazko jokoaren inguruko  
mitoak desmuntatzen

60



Ostirala 16 → 19:00 Gauerdiko  
elkarrizketak

Topaketa. Karmele Jaio 31

∞ 10:00 Nafarroako Kutxa 
Fundazioa irekian

Jardunaldia. Familientzako hitzaldiak 60

◊ 18:00 Gazteen lurraldea Irakurketa kluba. Ostiralean… TBO 68

Larunbata 17 ◊ 18:00 (Re) Pentsatu  
bizi naizen hiria

Laborategia. Utopiak 70

Astelehena 19 > 12:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

> 17:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Bisita gidatuak liburutegira 27

> 18:00 Boz goran Bitartekotza. Irakurketak ahots goran 24

∞ 18:00 Iraunkorrak III. hitzaldia. Etorkizuneko proiekzioa:  
Utopia ala errealitatea?

63

Osteguna 22 > 17:00 Ezagutu zure  
liburutegia

Liburutegia poltsikoan 27

→ 19:00 Liburutegiko 
elkarrizketak

Topaketa. Atzera begirakoa 39
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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 bertan askotariko 
pertsonak elkartzen dira, 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 lau gela, sukaldea, dantza aretoa, igerileku 
girotua eta, gainera, kafetegia, 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 espazio 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. Jardueretara* sartzeko, kontrakoa 
adierazi ezean, aurrez erreserba egin behar 
da posta elektronikoz (informacioncivican@
fundacioncajanavarra.es) edo Nafarroako Kutxa 
Fundazioaren Linean (948 222 444), irailaren 29tik 
(09:00) eta edukiera bete arte. Pertsona bakoitzak 
gehienez 2 erreserba egin ahal izango ditu.

* Jarduerak arautzen ditu 2/1989 Foru Legeak,  
martxoaren 13koak, Ikuskizun Publikoei eta Josteta 
Jarduerei buruzkoak.
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NOLA IRITSI

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

Autobusez 
Geltokia gertu 
duten lineak: 
1, 4, 15, 18
Linea sekundarioak: 
8, 9, 10, 12

Bizikletaz 
Aparkalekua sarrera nagusian. 
Bizikleta elektrikoen alokairua: 
Pio XII. - Antso Azkarra. 
Pio XII.aren etorbidea 13

Autoz 
Aparkaleku publiko bat hurbil

ORDUTEGIAK

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

Liburutegia 
(12 urtetik gora) 
Al.-Or. 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 
Al.-Or. 10:00-14:00 / 17:00-20:00

Kafegunea 
Al.-Or. 09:30-14:00 / 16:00-21:00 
Lar. 10:30-14:00 / 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

CIVICANen barruan dagoen 
elkargune atsegina, kafe ona 
hartzeko aukeraz gain, askotariko 
eskaintza gastronomikoa ere 
baduena, erabiltzaile guztiek 
Nafarroako Kutxa Fundazioaren 
zentro kulturaleko esperientziaz 
gozatu dezaten ingurune seguru 
eta atsegin batean.
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ARETOAK UZTEA ETA 
ALOKATZEA

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

CIVICANek aretoak doan utzi 
edo alokatzen dizkie helbide 
soziala Nafarroako Foru 
Erkidegoan duten irabazi 
asmorik gabeko erakunde, 
instituzio edo fundazioei. 

Aretoak uzteko eta alokatzeko 
araudia, bai eta eskaera fitxa ere, 
Nafarroako Kutxa Fundazioaren 
webgunean eskuratu daitezke: 
www.fundacioncajanavarra.
es/eu/hezkuntzakultura/
civican#lagatzea
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> Enclave Fortissimo

> Literatur solasaldiak

> Boz goran

> Behatu, egin

> Liburutegia adinekoekin

> ¡Ezagutu zure liburutegia!



Bitartekaritza programak



Bitartekaritza programek Nafarroako 
Kutxa Fundazioak CIVICANen 
erabiltzaileekin duen konpromisoa 
sinbolizatzen dute, gizartea 
eraldatzeko eta herritarrak 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

Bitartekaritza proiektua, Baluarte fundazioarekin 
elkarlanean, Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren musika 
publiko guztiengana hurbildu eta, hartara, adierazpen 
artistikoen potentzialtasunaren gainean hausnartu eta 
eztabaidatzeko guneak sortzearren.

Kontzertua

1. Ganbera Kontzertua. 
Arriaga, euskal Mozart

 > J.C de Arriaga eta W.A. Mozarten 
obrak.

 > Interpreteak: Nikola Takov eta 
Grazyna Romanczuk (biolinak); 
Robert Pajewski (biola); Dorota 
Pukownik (biolontxeloa).

 > Urriaren 26an, asteazkena, 19:30ean.
Auditoriuma.

 > Musikan interesa duten gazte  
eta helduentzat.
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Bitartekaritza programak>

Entzunaldi gidatua

Abonu programa 3
La Ofrenda musical J.S. Bachen obra 
gailurretako bat da. Konposizioaren 
zirkunstantziek ez ezik, obrak berak ere 
hamaika espekulazio ekarri ditu.

 > María Setuain musika 
bitartekaritzako irakasle 
espezialistarekin.

 > Azaroaren 2an, asteazkena, 
19:30ean. Auditoriuma.

 > Musikan interesa duten gazte  
eta helduentzat.

Entzunaldi gidatua

Abonu programa 5
Beethovenen sinfoniak generoaren 
paradigma izan ziren luzaroan. 
Oraingoan, Bederatzigarren sinfonia 
aztertuz, zergatia ulertuko dugu.

 > María Setuain musika 
bitartekaritzako irakasle 
espezialistarekin.

 > Abenduaren 14an, asteazkena, 
19:30ean. Auditoriuma.

 > Musikan interesa duten gazte  
eta helduentzat.
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Jarduerak Udazkena

Literatur solasaldiak

CIVICANeko irakurketa klubak bitartekaritza 
programak dira, literaturak eskaintzen dituen gaur 
egungo gaiak abiapuntu hartuta, hausnartzeko eta 
pentsamendua sortzeko.

Irakurketa kluba

Kafea liburuekin
 > Olga Balbona liburuzainak gidatua.

 > Urriaren 11n, asteartea, eta azaroaren 
8an, 18:00etan. 1. gela.

 > Helduentzat da, eta interesa du mota 
guztietako literaturan.

 > Urriaren 11: El vendedor de pasados, 
José Eduardo Agualusarena.

 > Azaroaren 8: Neighbours, Lilia 
Momplé. Sonia Fernández 
Quincoces, LitEráfricas blogaren 
editorearen partaidetzarekin.

Irakurketa kluba

Ítaca
 > Diana Pindado liburuzainak gidatua.

 > Urriaren 18n, asteartea, eta 
azaroaren 22an, 18:00etan. 1. gela.

 > Publiko helduari zuzendua, literatura 
historikoan eta bidaia literaturan 
interesa duena.

 > Urriaren 18: Mayombe, Artur Pestana.

 > Azaroaren 22: El vendedor 
de pasados, José Eduardo 
Agualusarena. Sonia Fernández 
Quincoces, LitEráfricas blogaren 
editorearen partaidetzarekin.

Afrika Lusofonoa
Lusofona literatura gaztea da, mestizajetik sortua. Nahiz eta bi aldiz periferikoa izan, 
afrikarra delako eta portugesez idatzita dagoelako, etorkizunaz beteta agertzen da.
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Bitartekaritza programak>

Irakurketa kluba

Liburuz liburu. Natura nagusi
Naturaren misterio eta krudelkeriara 
hurbiltzen gaituzten bi eleberri, haien 
itxura lirikoa alde batera utzi gabe.

Emakumeek idatziak, horietako bat 
Nobel sariduna, Poloniakoa; bestea, 
eleberriarekin estreinatzen den 
Quebeceko egile gaztea.

 > Gidaria: Ángel Erro, idazlea.

 > Irailaren 27an, asteartea, eta urriaren 
25ean, 18:00etan. 1. gela.

 > Helduentzat, euskarazko 
literaturarekiko interesarekin.

 > Irailaren 27: Erabili goldea 
hilen hezurren gainetik, Olga 
Tockarczukena.

 > Urriaren 25: Nirliit, Juliana Léveillé-
Trudel.

Irakurketa kluba

Ipuinen begiratokia. Eskola 
jazarpena
Klubak haurrentzako lanak aztertuko 
ditu, eskola jazarpenaren gaia jorratzeko, 
eta arazo hori lantzeko baliabide 
bikaina dira.

 > Gidaria: Sara Machuca, liburuzaina.

 > Urriaren 4n, asteartea, eta azaroaren 
15an, 18:00etan. 1. gela.

 > Helduentzat, haur eta gazte 
literaturan interesa dutenentzat.

 > Urriaren 4: Juul, Gregie De 
Mayerrena eta Koen Van 
Mechelerirena.

 > Azaroaren 15: Los O.T.R.O.S. 
(Sociedad Secreta), Pedro Mañas 
eta Javier Vazquezena.



24

Jarduerak Udazkena

Boz goran 

Irakurzaletasuna sustatzeko programa, CIVICANeko 
haurrak testu onenetara hurbiltzeko, pertsona heldu 
baten ahotsaren bidez.

Bitartekotza

Irakurketak ahots goran
Boluntario talde bat, liburutegiko 
taldearen laguntzarekin, txandaka 
aritzen da irakurketak egiten: ipuinek 
eta poemek soinua jartzen diote 
liburutegiko astelehenei.

 > Boluntarioek emango dute,  
liburutegi taldeak aholkatuta.

 > Astelehena*, urriaren 10etik 
abenduaren 19ra, 18:00etan.  
Haur liburutegia.

 > 4 urtetik aurrerako haurrentzat.

* Hilabeteko lehen astelehenean, 
 ipuina euskaraz izango da.

Tailerra

Ahotsa bizitu
Jendearekiko lotura erraztuko duten 
tresna berriak emateko eta esperientzia 
partekatu hobea egiteko prestakuntza 
programa.

 > Estitxu Arroyorekin, artista.

 > Astelehena, urriak 3, 18:00. 1. gela.

 > BOZ GORAN programako 
boluntarioei eta beren irakurketak 
ozen hobetu nahi dituzten pertsona 
guztiei zuzendutako jarduera.
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Bitartekaritza programak>

Behatu, egin

Nafarroako komunitate sortzaileari laguntzeko 
programa, publikoarekin konektatzeko prozesuan 
laguntzeko, CIVICAN ekosistema behatzea  
lan-bitarteko gisa erabiliz.

Egoitza artistikoa

Ataria
Espazioak birmoldatu ondoren, CIVICAN 
enpresak zerbitzu eta programa berriak 
ditu. Atarian, kultur etxeko biztanle 
guztien espazio komunean, hainbat 
gauza gertatuko dira, tokiaren funtzio 
aniztasunari erantzungo diotenak.

Espazio komun berri honetan nola 
mugitzen garen aztertzeko, Elisa Arteta 
(dantzaren eta koreografiaren alorra 
lantzen du) eta Xabier Erkizia (soinu 
artista, irrati esataria, ekoizlea eta 
kazetaria) izango ditugu, urrian zehar 
Ataria eta pertsona guztien arteko 
interakzioa aztertuko dutenak, egoitza 
honen ondorioak site-specific ekintza  
batean islatzeko.

 > Elisa Arteta eta Xabier Erkiziarekin, 
artistak.

 > Azaroaren 3an, osteguna, 19:00etan. 
Ataria.

 > Ikusle gazte eta helduentzat, 
sorkuntza garaikidean interesa 
dutenentzat.
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Liburutegia adinekoekin

San Juan Donibaneko Pertsona Nagusiaren 
aldeko Itunaren esparruan, CIVICAN liburutegiak, 
Yamaguchiko Liburutegi Publikoarekin batera, hainbat 
zerbitzu eskaintzen ditu DYA eta Cáritas San Juanek 
hautatutako eta osatutako boluntarioekin lankidetzan.

Adinekoentzako zerbitzua

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

Etxez etxeko mailegua*
Material bibliografikoa bidaltzen da, 
telefonoz eskatuta.

Telefono bidezko irakurketak
Boluntario taldeak telefonoz deituko dio 
izena eman duen pertsona bakoitzari, 
eta aldez aurretik adostutako testu bat 
irakurriko dio.

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

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

¡Ezagutu zure liburutegia!

Liburutegiko erabiltzaileei zuzendutako zerbitzua, 
zerbitzu honek eskaintzen dituen aukera guztiak 
ezagutzeko eta bere baliabideak erabiltzen ikasteko.

Zerbitzuaz baliatzeko: 
bibliotecacivican@
fundacioncajanavarra.es 
eta Nafarroako Kutxa 
Fundazioaren Linean 
(948 222 444).

Bisita gidatuak liburutegira
Astelehena, urriak 24, azaroak 21 
eta abenduak 19, 17:00 (60 minutu). 
Liburutegia.

Liburutegiko ataletan barrenako 
ibilbidea, funtsa antolatzeko sistema, 
katalogoak kontsultatzeko modua edo 
katalogoak ezagutzeko.

Liburutegia poltsikoan
Astelehena (12:00) eta osteguna 
(17:00), urriaren 3tik abenduaren 22ra. 
Liburutegia.

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

1. Katalogoa: bilatzailearen erabilera 
“Abarka”. Materialak bilatzea eta 
“Nire kontuan” sarbidea, maileguak 
berritzeko, erreserbak egiteko eta 
beste funtzionalitate batzuetarako.

2. Liburutegi digitala: maileguaren 
kudeaketa eBiblio, eFilm eta 
eMagazine plataforma digitaletan.
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→ Gauerdiko elkarrizketak

→ Ikuspuntuak

→ Pentsamenduaren gela

→ Liburutegiko elkarrizketak

→ Soinu paisaia

→ Iruñeko topaketak 72-22



Kultura eta Pentsamendua



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



Kultura eta pentsamendua→
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Gauerdiko elkarrizketak

Diario de Navarra-rekin lankidetzan, literaturaren 
hainbat bidetan murgiltzen den programa da, 
gogoeta egitera edo mundu urrun eta irudikatuetara 
bidaiatzera gonbidatzen duten egileen eskutik.

Topaketa

Javier Cercas
Javier Cercas (Cáceres, 1962) ezaguna 
da bai kazetaritzan egindako lanagatik, 
bai bere eleberri eta saiakerengatik.

Bere liburuak hogeita hamar 
hizkuntzatara baino gehiagotara 
itzuli dira eta sari ospetsuenak lortu 
ditu. Besteak beste, Narratibako Sari 
Nazionala, Planeta Saria eta Europako 
Nobela Onenaren Saria jaso ditu.

 → Diario de Navarrako Fernando 
Hernándezek aurkeztua.

 → Azaroaren 25ean, ostirala,  
19:00etan. Auditoriuma.

 → Literaturan interesa duten gazteei 
eta helduei zuzendutako jarduera.

Topaketa

Karmele Jaio
Karmele Jaioren (Vitoria-Gasteiz, 1970) 
lanak harrera bikaina jaso zuen irakurle 
komunitatearen aldetik.

Literaturako Euskadi Saria, bere lanak 
zinemara eta antzerkira egokitu dira, 
eta bere kontakizunak, besteak beste, 
Best European Fiction 2017 eta The 
Penguin book of Spanish short stories 
antologietarako aukeratu dira.

 → Diario de Navarrako Fernando 
Hernándezek aurkeztua.

 → Abenduaren 16an, ostirala,  
19:00etan. Auditoriuma.

 → Literaturan interesa duten gazteei 
eta helduei zuzendutako jarduera.
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Ikuspuntuak

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

Jakiunde Zientzia, Arte eta Letren Akademiaren 
lankidetzarekin eta Nora Alonso Biologiako doktoreak 
moderatua, DNA AdvisoryServices.

Mahai ingurua

Algoritmoak  
eraginkorrak dira?
Adimen artifizialak oso algoritmo 
eraginkorrak garatu ditu machine 
learning delakoari esker. YouTuben bideo 
bat ikusten dugunean edo Spotifyri 
playlist baterako artistak nahasten uzten 
diogunean, pertsonalizazio-elementuak 
ematen ari gara, sistema horiek beren 
gomendioak egin ditzaten. Baina 
erabiltzen duten informazioa askotarikoa 
da, eta askotan entretenimenduzko 
lehentasunetatik abiatzen dira, eta  
guk ez genuke nahi horiek sartzea 
ondasun eta zerbitzu kulturalak nahi 
ditugunean; izan ere, gure pultsio 
emozionalei erantzutea ez ezik, balio 
edo eskema ideologiko jakin batzuk 
asetzea ere nahi dugu.

 → Humberto Bustince, Nafarroako 
Unibertsitate Publikoko Konputazio 
Zientzia eta Adimen Artifizialeko 
katedraduna eta Nottinghameko 
Unibertsitateko Ohorezko 
Irakaslea, eta Pau Rausell, 
ekonomialaria eta Valentziako 
Unibertsitateko Ekonomia Aplikatuko 
Departamentuko irakasle titularra.

 → Azaroaren 30ean, asteazkena, 
19:00etan.

 → Pentsamendu garaikidean  
interesa duten gazte eta helduei 
zuzendutako jarduera.
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 → Ujué Agudo eta Karlos G. Liberala, 
Bikolabsekoa, Biko aholkularitza 
teknologikoaren estudioa.

 → Abenduaren 15ean, osteguna,  
19:00etan.

 → Pentsamendu garaikidean interesa 
duten gazte eta helduei zuzendutako 
jarduera.

Mahai ingurua

Pertzepzioa eta  
adimen artifiziala
Ikerketa berriek ondorioztatu dutenez, 
pertsonek beste modu batean 
hautematen dute IAs (Adimen Artifiziala) 
enpresak sortutako artea. Gaur egun 
artean IArekin egiten ari diren mirariak 
gorabehera, musika pieza bera okerrago 
baloratzen dugu, gizakiek egina dela 
uste badugu baino. Algoritmoek giza 
erabaki eta epaiketetan duten eraginaz 
hitz egiteko, Ujué Agudok Karlos G. 
artista sortzailearekin hitz egingo du. 
Pertsonen eta teknologiaren arteko 
egungo eta etorkizuneko elkarreraginari 
buruzko liberala.





Kultura eta pentsamendua→

35

Pentsamenduaren gela

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

ANAFIE Nafarroako Filosofia Elkartearekin lankidetzan.

Irakurgaien erakusleihoa

Etorkizun irudikatuak
Mary Shelley, Julio Verne edo Philip K. 
Dicken lanak fikzio literarioaren adibide 
batzuk dira, gaur egun errealitate 
diren esperimentuak, ikerketak eta 
berrikuntzak imajinatzean aurreratu 
zirenak.

CIVICANeko liburutegiak klasiko 
horietako batzuk berreskuratzen ditu, 
baita aurrerapen teknologiko horietako 
askoren inplikazio sozial eta etikoei 
buruzko eztabaida sustatzen duten  
lan garaikideak eta saiakerak ere.

 → Urriaren 3tik 31ra. Liburutegia.

Hitzaldia

Filosofia garaikidearen 
glosarioa. Etika
2021ean hasitako CIVICANen glosario 
berezian, askatasuna, demokrazia, 
elkarrizketa eta justizia bezalako gaiak 
aztertu dira, eta orain etika kontzeptuan 
sakonduko da.

Posible al da teknologiaren erabilerak 
egungo etikatik aldentzea, zentzugabea 
eta barneratua, eta arruntaren etika 
baterantz xedatzea?

 → Juan Manuel Aragues, filosofoa.

 → Azaroaren 3an, osteguna, 19:00etan. 
Auditoriuma.

 → Filosofian eta pentsamendu kritikoan 
interesa duten gazteei eta helduei 
zuzendutako jarduera.
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Gela irekia

Gizarte digitala eta  
komunitate kritikoa
ANAFIEko María Álvarez, Roberto Peña 
eta Imanol Miramonek dinamizatutako 
topagunea, proposatutako 
gaurkotasuneko gaiei buruzko 
hausnarketa partekatua egiteko.

Pentsamendu partekatuaz gain, 
komunitate kritikoa sortzeko topaketa.

I. saioa 
Mundu digitala: berehalakotasuna 
eta azalkeria?

Ukaezina da mundu digitalak aurkezten 
digun berehalako informazio uholdeak 
aukera ia infinituak eskaintzen dituela. 
Baina berehalakotasun horrek berak, 
bere eskaintzaren egundokoarekin 
batera, bere arazo nagusia izan 
daitekeenaren aurrean jartzen gaitu: 
azalkeria akritikoa.

 → Azaroak 14, astelehena, 18:00.  
1. gela.

 → Filosofian eta pentsamendu kritikoan 
interesa duten gazteei eta helduei 
zuzendutako jarduera.
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II. saioa 
Sare sozialak eta anonimatua: 
Subjektu mota berri bat?

Sare sozialetako anonimotasunak 
egoera berri batean jartzen du 
gizakia, giza harremanak zalantzan 
jartzen dituena erantzukizunaren, 
askatasunaren, zigorgabetasunaren, 
enpatiaren eta gure gizartea aldatzen 
ari diren beste elementu askoren 
ikuspegitik. Filosofiak harreman-modu 
berri hori ulertzen lagun diezaguke, 
beste jakintza batzuk ere erabiliz, hala 
nola psikologia, antropologia edo 
soziologia.

 → Azaroak 28, astelehena, 18:00. 
1. gela.

 → Filosofian eta pentsamendu kritikoan 
interesa duten gazteei eta helduei 
zuzendutako jarduera.

III. saioa 
Big Data: kantitatea 
kalitatearen aurka

Denok entzun dugu Big Data eta nola 
erabiltzen duten enpresek (eta beste 
erakunde batzuek) beren interesetarako. 
Ukaezina da garatzeko aukera berriak 
eskaintzen dituela, baina egia da 
mehatxu berrien aurrean gaudela. 
Baina, beharbada, larriena masak 
kontrolatzeko edo kontsumitzera 
are modu masiboagoan bultzatzeko 
erabiltzea da. Eta kalitatea eta sormena 
suntsitzen ari banintz?

 → Astelehena, abenduak 12. 18:00. 
1. gela.

 → Filosofian eta pentsamendu kritikoan 
interesa duten gazteei eta helduei 
zuzendutako jarduera.



Jarduerak Udazkena

38



Kultura eta pentsamendua→

39

Liburutegiko elkarrizketak

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

Topaketa

Iruditeria
Kazetari trebatua, Enrique Vila-Matas 
idazleak bermatutako “Las ciudades 
visibles” izeneko argazki proiektu 
artistikoaren egilea da. Dokumentalen 
gidoi irakaslea Nafarroako 
Unibertsitateko Ikus-entzunezko Gidoi 
Masterrean, 2013tik 2017ra Nafarroako 
Punto de Vista Zinema Dokumentalaren 
Nazioarteko Jaialdiko zuzendari 
artistikoa izan da. Variety aldizkariak 
Espainiako panoraman etorkizun 
handieneko hamar zinemagileen artean 
hautatua, bere lehen film luzea, Emak 
Bakia baita (2012), nazioarteko 70 
jaialditan ibili zen eta 15 sari jaso zituen 
eta 13 hizkuntzatara itzuli zen.

 → Oskar Alegría zinegilearekin 
Olga Balbona liburuzainak aurkeztua.

 → Urriaren 27an, osteguna,  
19:00etan. Liburutegia.

 → Kultura garaikidean interesa duten 
gazteei eta helduei zuzendutako 
jarduera. Topaketa.

Topaketa

Atzera begirakoa
 → Helena Taberna 90eko hamarkadan 

hasi zen zinemagile lanetan. Bere 
filmen atzeko oihal gisa aukeratutako 
gaiek hunkitu egiten dira, ikuslearen 
konplizitatea sortuz, eta, horren 
ondorioz, bere filmak mundu 
osoko telebista eta foro sozialetan 
proiektatu ohi dira. Bere azken film 
luzeak, Varados (2019), Donostia 
Zinemaldiaren 67. edizioko Zinemira 
saila inauguratu zuen.

 → Helena Tabernarekin, zinegilea. Olga 
Balbona liburuzainak aurkeztua.

 → Abenduaren 22an, osteguna, 
19:00etan. Liburutegia.

 → Kultura garaikidean interesa duten 
gazteei eta helduei zuzendutako 
jarduera.
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Soinu paisaia

Nafarroako Kutxa Fundazioaren programa bat, 
Müsex Industriesekin lankidetzan, soinuaren eta 
soinu-ikerketaren inguruko beste praktika batzuk 
ezagutzeko.

Ikastaroa

Ekoizpen elektroniko garaikidea
 → Eduardo Ostosek (Ed is Dead) 

emana.

 → Urriaren 22an, larunbata,  
10:00etan. 1. gela.

 → Kultura digitalean eta abangoardiako 
musikan interesa duten gazteei eta 
helduei zuzendutako tailerra.

Dj set

ED is Dead
ED is Dead izenaren atzean Eduardo 
Ostos musikaria, ekoizlea eta disko-
jartzailea dago. Beste sari batzuen 
artean, Moskuko Musika Bideo Onena 
Film Laburrak 2020, MIN Indie Music 
Awards 2017ko album elektronikorik 
onena Espainian eta Mondo Sonororen 
urteko album elektronikoa 2017an.

 → Eduardo Ostosekin (Ed is Dead).

 → Urriaren 22an, larunbata,  
10:00etan. Ataria.

 → Kultura digitalean eta abangoardiako 
musikan interesa duten gazteei eta 
helduei zuzendutako jarduera.
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Zuzeneko ikus-entzunezkoa

Max Cooper
Max Cooper, abangoardiako musikan 
Europako erreferentzia, Atenasko 
Akropolian jo zuen lehen artista 
technoa izan zen 2021ean. Bere lanak 
erresonantzia emozionala eta murgiltze 
sentsoriala eskatzen ditu, askotan 
gizateriaren lekuan zentratuz. Musika 
elektronikoa eta arte bisuala eta ikerketa 
zientifikoa uztartzen ditu, instalazioen, 
zuzeneko aurkezpenen, ikus-entzunezko 
esperientzia murgiltzaileen eta 
askotariko bitarteko digital  
eta bideoen bidez.

 → Max Cooperrekin, artista.

 → Azaroak 5, larunbata, 18:30.
Auditoriuma.

 → Kultura digitalean eta abangoardiako 
musikan interesa duten gazteei eta 
helduei zuzendutako jarduera.

Topaketa

Doing magic
 → Max Cooper, artista, eta Javier 

Suescun, Müsex Industriesekoa.

 → Azaroaren 5ean, larunbata,  
20:00etan. Auditoriuma.

 → Kultura digitalean eta abangoardiako 
musikan interesa duten gazteei eta 
helduei zuzendutako jarduera.
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Iruñeko topaketak 72-22

Iruñeko 72-22 topaketak mundu garaikidearen 
erronka konplexuei eta gizarte gai premiazkoenen 
azterketari buruzko nazioarteko kultura eta 
hausnarketa topaketa dira.

Mahai ingurua

Zer egin gaurko filosofiarekin?
Jarduera filosofikoa bidea irekitzen da 
tradizioaren berrirakurketaren, tentsio 
garaikideen eta pentsaera berrien 
bilaketan bultzada arrazional baten 
artean: Diziplina horren iraganari, 
orainari eta etorkizunari buruzko 
hausnarketa.

 → Roberto Valencia idazleak aurkeztua 
eta gidatua.

 → Ana Carrasco-Conde, Ernesto 
Castro eta Simon Royo Hernández 
filosofoekin.

 → Urriaren 15ean, larunbata, 18:00etan. 
Auditoriuma.

 → Filosofian eta pentsamendu kritikoan 
interesa duten gazteei eta helduei 
zuzendutako jarduera.
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 Jakin-mina 2022-2023 Nafarroan

 Liburutegia-eskola



Hezkuntza



Espiritu berritzailea, sormena eta 
lan egiteko modu berriak sustatzeko 
espazioak, hezkuntza-prozesuan 
inplikatutako eragileen artean 
ezagutza trukatzeko sare bat sortzeko.



Hezkuntza
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Jakin-mina 2022-2023 Nafarroan

Hitzaldi zikloa, Nafarroako ikastetxeei zuzendua, 
DBHko 4. mailako ikasleentzat, Jakiunde Zientzia,  
Arte eta Letren Akademiarekin lankidetzan.

Izena ematea Jakiunde bidez, akademia@jakiunde.eus 
helbidera mezu elektroniko bat bidaliz.

Hitzaldia

Zer da sinestesia?
Sinestesia pertsona batzuek 
zentzumenak elkarri lotzeko duten 
ahalmena da; horrela, musika entzuteak 
koloreak ekar ditzake gogora, hitz bat 
irakurtzeak zapore bat iradoki dezake 
ahosabaian edo zerbait dastatzeak 
ukipen-sentsazioa eragin dezake  
hatzen gorringoan.

Garunean sortzen den pertzepzio 
gehigarri bat da, zientziak asko ikertua, 
artearen munduan oso presente 
dagoena. Karmele Gómez pertsona 
sinestesikoa da, eta topaketa honetan 
pertzepzio-errealitate hori, haren graduak 
eta agerpena eta egunerokotasunean 
duen eragina aztertuko ditu.

 × Karmele Gómez Garmendiak 
emana. Planeta STEM programaren 
arduraduna, Iruñeko Planetarioa eta 
Nafarroako Gobernua.

 × Urriaren 21ean, ostirala, 17:30ean.
Auditoriuma.

Hitzaldia

Loizuko gizona
Errotalde haitzuloan, 2022ko martxoan, 
“Loizuko Gizona” ren aztarnak aurkitu 
zituzten, eta azken aldiko mugarri 
historiko garrantzitsuenetako bat izan 
da. Hobekien kontserbatutako giza 
hezurdura osoa da, eta Nafarroan aurkitu 
den zaharrena, 11.700 urterekin.

Kantabriako Historiaurreko Ikerketen 
Nazioarteko Institutua izan da ikerketa 
egiteaz arduratu den erakundea, eta 
haren emaitzek Pleistozenoaren eta 
Holozenoaren arteko trantsizioan bizi 
izan zen pertsona baten bizitzari eta dieta 
motari buruz gehiago jakiteko aukera 
emango dute.

 × Jesús García Gazólazek emana. 
Nafarroako Gobernuaren Erregistro, 
Ondasun Higigarri eta Arkeologia 
Ataleko arkeologoa.

 × Azaroaren 11an, ostirala, 17:30etan. 
Auditoriuma.
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Errekurtsoak

Eskola Liburutegiari  
Laguntzeko Zerbitzua (SABE)
Behar espezifikoen arabera intereseko 
irakurketak hautatzeko orientazioa. 
Irakurzaletasuna sustatzeko edo 
liburuaren mundura hurbiltzeko 
jarduerak abian jartzeko aholkularitza.

Liburutegia-eskola

Nafarroako Kutxa Fundazioaren programa bat, 
hezkuntza-komunitateari liburutegi-baliabideak 
ezagutarazteko eta haur eta gazteen artean 
irakurketa-ohiturak sustatzeko.
Zerbitzua eskuratzeko: 
bibliotecacivican@fundacioncajanavarra.es 
eta Línea Fundación Caja Navarra (948 222 444).

Errekurtsoak

Bidaiari sortak eta maletak
Liburutegiak lote bibliografikoak ditu, 
baldintza berezietan eskola-taldeei 
lagatzen zaizkienak. Bi sorta mota 
daude: izenburu beraren 15-20 aleko 
sortak (haur, gazte eta helduentzako 
lanen bilduma askotarikoa), eta adin 
guztietarako gaikako sortak (genero  
edo gai jakin bati dagozkion 20-30 
laneko bildumak).

Honako esteka honetan kontsulta 
daitezke izenburuak: https://www.
bibliotecaspublicas.es/civican/
Servicios/Pr-stamo/Pr-stamo- 
colectivo.html

Euskarazko liburuxkarako esteka hau: 
https://www.bibliotecaspublicas.es/eu/ 
Bibliotecas/civican/Servicios/Pr-stamo/
Pr-stamo-colectivo.html
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Ikastetxeen bisitak

Ongi etorri ipuinetara
3. Haur Hezkuntza 
11:30ean (60 minutu). 
Liburutegia.

Ipuin baten kontaketa aitzakiarik 
onena izan daiteke ehunka pertsonaia 
maitagarri eta harrigarri bizi diren 
espazio berri bat deskubritzeko: 
liburutegia.

Bisita dibertigarria, txoko bakoitzean 
dauden materialak eta eskaintzen dituen 
entretenimendu aukerak ezagutzeko, 
baita horiek erabiltzeko oinarrizko 
arauak ere.

Baliabide garrantzitsu horrekin 
harremanetan jartzeko aukera bat.

Ikastetxeen bisitak

Mezu sekretuak
Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailak 
8:30ean (90 minutu). 
Liburutegia.

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

Jarduera entretenigarria, liburutegiaren 
ikuspegi dinamiko eta hurbila eskaintzen 
duena, apalategiak arakatuz eta gazteen 
interesetara egokitzen diren obrak 
ezagutuz.

Ikastetxeen bisitak

Liburuko detektibeak.  
Lapurreta liburutegian
Lehen Hezkuntzako 2.etik 6.era 
9:30ean (90 minutu). 
Liburutegia.

Detektibeen istorio baten parekoak 
dira liburutegiko bisita didaktiko hauek. 
Ibilbidean barrena, funtsa antolatzeko 
sistema erakusten da, eta materialek eta 
zerbitzuek eskaintzen dituzten aukera 
guztien berri jasotzen da.

Horrela, bada, 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.

Ikastetxeen bisitak

Irakasleentzako bisita gidatuak
Koordinatzailea: Sara Machuca, 
liburuzaina.

Urriaren 18an, asteartea, 17:00etan  
(60 minutu). Liburutegia.

Hezkuntza ziklo guztietako irakasle 
taldeentzat.

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



Herritarren osasuna eta ongizatea 
hobetzeko kultura proposamenak, bai 
eta elikadura ohitura osasungarriekin 
lotutakoak ere.



Osasuna eta ongitzea*

53

Sukalde irekia

Hitz kolektiboa hartzen duen gunea; topagune eta 
elkarrizketarako gune bat, jakintzak eta ezagutzak 
partekatzeko eta zapore berriekin esperimentatzeko.

Literatur solasaldia

Istorioak sukaldatzen
Parte hartzeko, Cristina Camposen 
Pan de limón con semillas de amapola 
irakurriko da, eta liburutegian ale bat  
jaso ahal izango da.

Solasaldi literarioa, gastronomiak familia 
ondareak, kontakizunak eta memoria 
kolektiboa, kulturak eta paisaien 
aniztasuna ezagutzera eramango 
gaituena.

 * Olga Balbona liburuzainak gidatua.

 * Azaroaren 24an, osteguna, 
18:00etan. Sukalde gunea.

 * Literaturan eta gastronomian 
interesa duten gazteei eta helduei 
zuzendutako jarduera.

Sormen tailerra

Hiriko baratzea: natura  
gure etxeetan
Material birziklatuarekin hiri-baratzeak 
egiteko etxeek eskaintzen dituzten 
espazioak aztertuko dira, CIVICANeko 
hazien liburutegian eskuragarri dauden 
baliabideak erabiliz.

 * Garazi Valluercak emana,  
Estudio Berenicekoa.

 * Urriaren 28an, ostirala, 19:00etatik 
21:00etara, eta urriaren 29an, 
larunbata, 11:00etatik 14:00etara. 
Sukalde gunea.
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Topaketa

Haziak eta letrak
Sanchez eta Montesino landa 
eremuan bizi eta lan egiten dute, landa 
mundua, bertako kultura eta jakintzak 
defendatzeko, eta horiek gabe ezin da 
garapen prozesu orekatu batean aurrera 
egin. Jakina, Maria Sanchezen eta Maria 
Montesinoren bizitzak gastronomiari 
lotuta daude, gisatu tradizionalak hartzen 
dituzten eta solasaldiak eta poemak 
argitzen dituzten suei. Bien ustez, landa 
kultura erresistentziaren, etorkizunaren 
eta eraldaketaren kultura da, non 
sukaldaritza bere laborategi naturala 
den, eta hortik sortzen dira topaketak, 
bizipenak eta proiektu kolektiboak.

 * María Sánchez, landa albaitaria eta 
poeta, eta María Montesino, kultura 
kudeatzailea.

 * Azaroaren 17an, osteguna, 19:00etan.
Sukalde gunea.

 * Literaturan, artean eta sukaldaritzan 
interesa duten gazteei eta helduei 
zuzendutako jarduera.

Liburutegi zerbitzua

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. 
Interesa duten pertsonek haziak 
eskatu ahal izango dituzte ereiteko, 
bai eta agroekologiarekin, elikadura-
subiranotasunarekin eta tokiko kultura-
subiranotasunarekin zerikusia duen 
materiala kontsultatu ere.

Irakurgaien erakusleihoa

Letren eta parajeen artean
Eszenatoki horrek errealitate desberdinak 
sustatzen ditu, eta beste mundu 
batzuetara ihes egitea proposatzen du, 
batzuetan atseginak, beste batzuetan 
ilunak.

 * Azaroaren 2tik 30era. Liburutegia.

 * Liburutegiak landa munduan eta 
bertako tradizioetan inspiratutako 
istorioen aukeraketa bat 
proposatzen du.



Jarduerak Udazkena

56

∞ Nafarroako Kutxa Fundazioa irekian

∞ Afrika ezinbestekoa

∞ Iraunkorrak
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Elkartasuna



Egungo erronkei aurre egiteko eta 
etorkizuneko gizarteari buruzko pistak 
emateko prestakuntza espazioak. 
Gainera, gizarte arazo berriei 
erantzuna eman nahi zaie, bizikidetza 
eta elkartasun modu berriak 
bultzatuko dituzten eta lankidetza lana 
indartuko duten ekintzen bidez.
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Nafarroako Kutxa Fundazioa irekian

Nafarroako Kutxa Fundazioak Foru Erkidegoan 
sustatzen dituen kulturaren, gizartearen eta 
hezkuntzaren arloetako esku hartze proiektuen  
berri emateko programa.

Aurtengo edizioan, zorizko jokoak eta gazteria 
Prebentzio Planaren amaierako jardunaldia egingo 
da. Hiru urtetan proiektatua eta mendekotasunen 
alorreko hiru entitate espezializatuekin lankidetzan  
eta sarean oinarritutako lankidetzan oinarrituta:

ANTOX, Gizakia Helburu eta Aralar.

Jardunaldia

Zorizko jokoak eta gazteria 
Prebentzio Plana amaiera
Jardunaldian, inaugurazio ofizialaren 
ondoren, ausazko jokoaren esparruan 
adituak diren profesionalek hartuko dute 
parte, eta prebentzioa arau esparrutik, 
genero ikuspegitik eta ebidentzian 
oinarritutako praktiketatik landuko da.

 ∞ Abenduak 13, asteartea, 09:30.
Auditoriuma.

 ∞ Nerabeekin eta gazteekin 
harremanetan dauden aldaketa 
sozialean interesa duten 
profesionalei eta pertsonei 
zuzendutako jarduera.
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Room ihesa

Ausazko jokoaren inguruko 
mitoak desmuntatzen
Hiru erakundeetako profesionalekin 
talde lana egitea, metodologia dinamiko 
eta parte-hartzailearekin, nerabeei eta 
gazteei ausazko jokoak desmitifikatzeko 
trebetasunak emateko.

Oraingoz garatutako prebentzio tresnak 
erabiliko dira, hala nola sare sozialetan 
argitaratutako ikus-entzunezko piezak 
eta Room ihesa (enigma/arazo bat 
denbora jakin batean ebaztea).

 ∞ Abenduaren 14an, asteazkena, 
eta 15ean, osteguna, 09:00etatik 
14:00etara. 3. gela.

 ∞ Eskola eta nerabeei zuzendutako 
jarduera.

 ∞ Ikastetxeen eta prestakuntza 
zentroen izen-ematea 
proyectocan2020 @gmail.com 
helbidean.

Jardunaldia

Familientzako hitzaldiak
Profesionalek, goizez eta arratsaldez, 
etxeetan interesgarriak diren gaiei buruz 
emandako hitzaldiak: Joko arazoen 
adierazleak, familietako lan jarraibideak 
eta ausazko jokoei eta joera kognitiboei 
buruzko informazioa.

 ∞ Zergatik eta zertarako jokatzen 
dute nerabeek? Ausazko jokoei 
buruzko mitoak desmuntatzen.
Gizakia Helburu Fundazioko 
Garikoitz Mendigutxiarekin, 
10:00etan eta 17:00etan.

 ∞ Gaming vs Gambling. Ausazko 
jokoak arazo bihurtzen direnean.
Saioa Yeregui Casado ARALAR 
elkarteko kidearekin, 11:00etan  
eta 18:00etan.

 ∞ Familiaren garrantzia 
nerabezaroan. Nerabeen artean 
joko arazoak identifikatzeko  
alarma seinaleak. 
Blanca Martínez Bugarín ANTOX 
elkarteko kidearekin, 12:00etan  
eta 19:00etan.

 ∞ Abenduak 16, ostirala, 10:00  
eta 20:00. 1. gela.

 ∞ Familiei eta publiko orokorrari 
zuzendutako jarduera.
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Afrika ezinbestekoa

Afrika Ezinbestekoa partzuergoarekin lankidetzan 
garatutako programa Topaketak, hitzaldiak eta musika 
oinordetzan jasotako, jatorrizko edo kultura bidez 
jasotako afro-kontzientzia eta Afrikaren orainaldia 
markatzen dituzten gai eta egoerez mintzatzeko.

Topaketa

Klima aldaketa Afrikan
Planetaren berotzeak milioika  
pertsonaren bizitzari eragiten dio.

Horren ondorioek desertifikazioa, 
desberdintasunak, migrazioak eta 
indarkeriak dakartzate.

 ∞ Aurora Moreno eta Samboi  
Samuel Perezekin.

 ∞ Azaroak 14, astelehena, 19:00 
Auditoriuma.

 ∞ Aldaketa sozialean interesa duten 
gazteei eta helduei zuzendutako 
jarduera.

Mahai ingurua

Sahel erabateko krisia
Sahelek arabierazko kostaldea esan 
nahi du, Atlantikotik Itsaso Gorriraino.

Krisi klimatikoa, jihadismoa, ika-mika 
politikoak eta atzerriko esku-sartzeak: 
Bolborategi bat.

 ∞ Javier Aisa, Pepe Naranjo  
eta Enrique Abadekin.

 ∞ Azaroak 21, astelehena, 19:00 
Auditoriuma.

 ∞ Aldaketa sozialean interesa duten 
gazteei eta helduei zuzendutako 
jarduera.
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Iraunkorrak

Ingurumen eredu iraunkorrak aztertzeko, 
hausnartzeko eta babesteko programa.

Natura eta bizitza zikloen arabera arautzen dira. 
Hiruhileko honetan, ikuspegi ekonomiko batetik, 
zirkulartasun hori bera jorratuko da, eta ekoizpen  
eta kontsumo arduratsuko beste eredu batzuk nola 
diren posible (12. GJH).

Hitzaldiak

Ekonomia Zirkularra
Hiru hitzalditan zehar ekonomia zirkularra 
zertan datzan eta bere esparrua 
aztertuko da, ekonomia hori etorkizun 
hurbilago batean ezartzeko aukeraraino.

I. hitzaldia 
Zirkulartasunaren esparrua

Ekonomia Zirkularrak, naturan 
oinarritutako eredu ekonomiko 
berriak, hondakina desagerraraztea 
azpimarratzen du. Horien sorrera 
ahalik eta gehien murriztuz, materialak 
eta ingurumena errespetatzeaz gain, 
baliabideek ahalik eta denbora gehien 
irauten dute ekonomian.

 ∞ Nuria Osés, NUPeko Ekonomia 
Departamentuko irakaslea.

 ∞ Astelehena, urriak 24, 18:00. 
1. gela.

 ∞ Aldaketa sozialean interesa duten 
gazteei eta helduei zuzendutako 
jarduera.
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II. hitzaldia 
Ekonomia zirkularra enplegu  
sozial berdeak sortzeko

Badira proiektu batzuk gugandik 
gertu, hemen foru erkidegoan, gizarte, 
ingurumen eta ekonomia erronketarako 
alternatiben bilaketan inspiratzen 
dutenak.

Jesús Cía buruaskitasuneko paradisu 
baten buru da (Europako Batzordeak 
ematen dituen Rural Inspiration 
Awards direlakoetan aitortu berri dute 
paradisu horren lana), eta, gainera, 
gizarte bazterkeriako egoeran 
dauden ehun pertsona baino gehiago 
birgizarteratzeko plataforma da.

 ∞ Jesús Cíarekin, ekonomia sozialeko 
ekintzailea.

 ∞ Azaroak 7, astelehena, 18:00. 1. gela.

 ∞ Aldaketa sozialean interesa duten 
gazteei eta helduei zuzendutako 
jarduera.

III. hitzaldia 
Etorkizuneko proiekzioa: Utopia 
ala errealitatea?

Bilera Ekonomia Zirkularreko 
Unibertsitate arteko Masterraren 
arduradunarekin, garapen iraunkorrera 
bideratutako etorkizuna diseinatzeko 
proiektuarekin.

Etorkizunerako proiekzioa, ekonomia 
zirkularra gure produkzio-sisteman nola 
aplika litekeen eta egungo gizartearen 
kontsumo-ohituretan nola eragingo 
lukeen ikusteko... Prest gaude?

 ∞ Emilio Domínguezekin, Ekonomia 
Zirkularreko Unibertsitate arteko 
Masterraren arduradunarekin.

 ∞ Abenduaren 19an, astelehena, 
18:00etan. 1. gela.

 ∞ Aldaketa sozialean interesa duten 
gazteei eta helduei zuzendutako 
jarduera.
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◊ Gazteen lurraldea

◊ (Re) Pentsatu bizi naizen hiria

◊ ArtLab Esperimentaziorako gunea

◊ Inkubagailua

◊ Ipuinaren ordua
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Gazteak eta familiak



CIVICANen haur, familia, nerabe 
eta gazteentzako programazioa 
komunitatean 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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Gazteen lurraldea

Nerabeei eta gazteei zuzendutako topaguneak,  
gizarte aldaketa eta eraldaketa sortzeko sorkuntza  
proiektu partekatuak sustatzeko.

Bitartekotza artistikoko laborategia

Behatokia: gazteentzako 
sorkuntza proiektua
Behatokia sormen eszenikoko 
esperientzia bat da, ingurune 
artistikoan ezagutzak dituzten edo ez 
dituzten gazteei zuzendua. Sorkuntza 
esperientziak bizitzea da helburua, beren 
esparru desberdinetatik performance 
bat egiteko helburuarekin: edukien 
sorkuntza, soinuaren erabilera, irudia… 
Horretarako, sorkuntza tresnak praktikan 
jarriko dira eta tresna berriak sortuko dira.

 ◊ Ghislaine Verano bitartekari 
artistikoak koordinatzen du.

 ◊ Azaroaren 26tik otsailaren 4ra, 
16:30etik 20:30era. Ongizate 
espazioa.

 ◊ Arte eszenikoetan interesa duten 
17 eta 23 urte bitarteko gazteei 
zuzendutako jarduera.

Programazio kluba

El club de Ada
Parte-hartzaile bakoitzak gailu 
elektroniko bat ekarri beharko du 
jarduera garatzeko: Pc/Mac ordenagailua 
edo ChromeBook-a.

El club de Ada gazteentzako coworking 
eta baterako sorkuntzarako gune bat 
da, programazioaren lengoaiaren bidez 
sorkuntzari bide emateko. Python 
programan oinarrituta, programazioaren 
oinarrizko kontzeptuak ikasiko ditugu  
eta proiektuak sortuko ditugu, banaka 
nahiz taldeka.

Guillermo Arana, programatzailearen 
eskutik.

 ◊ Larunbata, urriak 8, 15 eta 22; 
azaroak 5, 12 eta 19; abenduak 10, 
17:30etik 19:00etara. 2. gela.

 ◊ 13 urtetik gorako gazteentzako 
jarduera, programazioarekiko 
interesarekin.
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Tailerra

Esprai bidezko pintura
Espraiarekin margotzen ikasi nahi 
duzu? Ezagutu nola egin behar diren 
marra garbiak, betegarri uniformeak 
eta oinarrizko degradatuak. Kolore, 
pita, presio eta akabera desberdinekin 
praktikatuko dugu, teknikak eskaintzen 
dizkigun aukera sortzaileekin 
esperimentatuz.

 ◊ Diego Escribano artista eta 
diseinatzaile grafikoaren eskutik.

 ◊ Urriak 22, 11:00etatik 14:00etara.
CIVICAN plaza.

 ◊ 14 urtetik gorako gazteei 
zuzendutako jarduera, hiriko artean 
interesa dutenei zuzendua.

Irakurketa kluba

Ostiralean… TBO
Asterix eta Tintin gustatzen zaizkizu? 
Komikietako beste abenturazale handi 
batzuk ezagutzea gustatuko litzaizuke? 
Hala bada, hemen duzu zure espazioa, 
bineten arteko tarte bat gure pertsonaia 
gustukoenei buruz hitz egiteko, 
iradokizunak trukatzeko eta izenburu 
berriak aurkitzeko.

 ◊ Sara Machuca liburuzainak gidatua.

 ◊ Ostirala, urriak 7 eta 21, azaroak 4 
eta 18, abenduak 2 eta 16, 18:00etan. 
1. gela.

 ◊ 9 urtetik aurrerako haurrei 
zuzendutako jarduera.
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Irakurgaien erakusleihoa

Irakurketarekin 
konektatzen dugu
Gaur egun, informatikak eta Internetek 
gure bizitzako ia alderdi guztiak hartzen 
dituzte. Eta teknologia berriek abantaila 
asko dituzten arren, gaizki erabiltzeak ere 
ezagutu beharreko arazoak sortzen ditu.

Haur literaturak zientzia horren berri 
ematen du, etengabeko bilakaeran 
eta aukera ugarietan. Mugikorrek, 
ordenagailuek eta bestelako gailu 
elektronikoek protagonismoa hartzen 
dute istorio horietan. Egin klik!

 ◊ Urriaren 3tik 31ra. 
Liburutegia.
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(Re) Pentsatu bizi naizen hiria

Nafarroako Kutxa Fundazioak hiri interbentzioko 
laborategiak sustatzen ditu, non parte-hartzaileek 
hiriak egungo eta etorkizuneko leku gisa birpentsatuko 
dituzten, jasangarriagoak eta bizigarriagoak izan 
daitezen.

Laborategia

Sareak
Pertsonen eta hirietako zatien arteko 
komunikazioa, duela gutxira arte, 
kale fisikoetatik igarotzen zen. Gaur 
egun, hiri digitala deiturikoan, badira 
beste elkargune posible batzuk, hari 
ikusezinetatik igarotzen direnak, aldi 
berean errealak izan arren. Laborategi 
honetan, bizi garen hiriaren inguruan 
bistaratu eta jolastuko gara, sareen 
klabean, haren korapiloekin, konexioekin 
eta elkarguneekin.

 ◊ Maushausek emana, arkitektura 
espazioa.

 ◊ Azaroaren 12an, larunbata, 
18:00etatik 19:30era. Ataria.

 ◊ Familientzako jarduera, 5 urtetik 
gorako haurrekin.

Laborategia

Utopiak
Iraganean proiektatu ziren hiri-utopia 
guztiak etorkizuneko pertsonentzat 
pentsatuak izan ziren, eta horregatik 
egiten gaituzte gaur egun horien 
oinordeko legitimo. Laborategi honetan 
hainbat utopia aztertuko ditugu, hala nola 
Yona Friedman arkitektoaren hiri idealak, 
Ledoux edo Boullé mundu esferikoak 
edo Archigram hiri ibiltariak, zeinak jada 
oinarri aldakorreko egoera bati aurre 
egin behar baitzioten eta garai hartako 
modernitate likidoarekin bat zetorren 
gizarte nomadismo berri bat ezartzen 
baitzuten.

 ◊ Maushausek emana, arkitektura 
espazioa.

 ◊ Abenduaren 17ean, larunbata, 
18:00etatik 19:30era. Ataria.

 ◊ Familientzako jarduera, 5 urtetik 
gorako haurrekin.
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Artlab Esperimentaziorako gunea

Nafarroako Kutxa Fundazioak sormenerako eta 
esperimentaziorako guneak sustatzen ditu, hizkuntza 
digitalean, ikus entzunezkoetan eta artistikoan 
oinarrituta. Jolas eta partaidetza ekintzen bidez 
ikasteko eta jolasa eta ezagutza trukatzeko gune bat.

Tailerra

Berehalako bideoklipa
Parte-hartzaileek taldeka lan egingo dute 
bat-bateko bideoklip bat egiteko, hainbat 
elementu dituen lan mahai bat hartu 
eta igortzen duen webcam bati esker. 
Panpinak, jostailu mekanikoak, objektuak, 
mugimenduan dauden konposizioak 
inprobisatzeko, agertok aldaketak, 
collageak, efektu berezi analogikoak, 
erritmoak eta mota guztietako sorpresak.

 ◊ Beatriz Sánchez artista  
plastikoaren eskutik.

 ◊ Urriaren 15ean, larunbata, 
18:00etatik 20:00etara. Ataria.

 ◊ Familientzako jarduera, 6 urtetik 
gorako haurrekin.
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Tailerra

Sticker art
Stickerra hiriko eszenan sartu zen 
80ko hamarkadaren amaierako 
skate kulturaren eskutik. Adierazpen 
elementu gisa dituen aplikazioak 
tag-etik hasi eta eguneroko 
objektuak pertsonalizatzeraino doaz: 
bizikletak, monopatinak, koadernoak, 
ordenagailuak… Tailer honetan, eskuz 
egindako pegatinen zure konboa  
sortzen ikasiko da.

 ◊ Diego Escribano artista eta 
diseinatzaile grafikoaren eskutik.

 ◊ Azaroaren 19an, larunbata, 
17:00etatik 20:00etara. 2. gela.

 ◊ 8 urtetik gorako gazteei zuzendutako 
jarduera, hiriko artean interesa 
dutenei zuzendua.

Esperientzia

Soinuak azalean
Jolaserako eta sormenerako gune 
bat, elementu errazetatik abiatuta, 
eta gorputza funtsezko tresna gisa. 
Proposamen xumeetatik abiatuta, 
istorioak birsortzen ditugu, askatasunez 
adierazteko eta gozatzeko gune batean.

 ◊ Estitxu Arroyo artista plastikoaren 
eskutik.

 ◊ Abenduaren 10ean, larunbata, 
18:00etatik 19:30era. 3. gela.

 ◊ 6 eta 10 urte bitarteko haurrei 
zuzendua.
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Esperientzia

Beroa
Tailer honetan noranzko ezberdinetatik 
bidaiatu ahal izango dugu, beroarekin, 
argiarekin eta azalarekin sentitzen 
duguna jasotzeko. Amaieran, etxean 
gorputzarekin kontaktuan egoteko eta 
emozioak erregulatzeko tresnak  
izango dituzu.

 ◊ Ana Rosa Sánchez arteterapeuta  
eta arte-hezitzaileak emango du.

 ◊ Urriaren 22an, larunbata, 11:00etatik 
12:00etara. 1. gela.

 ◊ 3 eta 18 hilabete bitarteko 
haurtxoentzako jarduera, heldu 
batek lagunduta.

Esperientzia

Hotza
Nolakoa da hotza zuretzat? Nola 
sentitzen duzu gorputzean? Zer iruditzen 
zaizu? Esperientzia honetan, hotzaren 
sentsazioarekin erlazionatuko gara: nola 
uzkurtzen garen, non jartzen garen, eta 
horrela espazioa esploratzen.

 ◊ Ana Rosa Sánchez arteterapeuta  
eta arte-hezitzaileak emango du.

 ◊ Azaroaren 12an, larunbata, 
11:00etatik 12:00era. 1. gela.

 ◊ 3 eta 18 hilabete bitarteko 
haurtxoentzako jarduera, pertsona 
heldu batek lagunduta.

Inkubagailua

Nafarroako Kutxa Fundazioak lehen haurtzaroko 
publikoa artatzen du esperientzia murgiltzaile eta 
sentsorialen bidez, haurrak dituzten familientzako 
topagune sortzaile batean, 6 hilabetetik aurrera.
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Esperientzia

Soinuak azalean
Haurtxoak nekatuta edo urduri sentitzen 
direnean, gure ahotsaren soinuak edo 
laztanek segurtasuna eta lasaitasuna 
transmititzen diete. Ukimenaren eta 
soinuaren bidez, atxikimendu harremana 
estutzeko teknikak ikasiko ditugu, afektu 
eta segurtasun sentsazioa transmitituz.

 ◊ Isabel Laranjeira, musikoterapeuta.

 ◊ Azaroaren 26an, larunbata, 
11:00etatik 12:00etara. 1. gela.

 ◊ 3 eta 18 hilabete bitarteko 
haurtxoentzako jarduera, pertsona 
heldu batek lagunduta.
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Ipuinaren ordua

4 urtetik aurrerako haurrentzat. Asteroko hitzordua 
liburuetako istorio eta pertsonaia erakargarrienekin. 
CIVICANeko haur liburutegiko liburuen artean oso 
hurbiletik entzuteko istorioak.

4 urtetik aurrerako haurrentzat.

Doako sarbidea, aretoa bete 
arte (ez da aurrez izena eman 
beharrik).

Laguntzaile helduak eta 4 
urtetik beherako haurrak 
liburutegitik kanpo egongo 
dira saioa amaitu arte.

Urriaren 5an, asteazkena, 18:00ean
Ipuin xurgatzaileak
Kontalaria: Sergio de Andrés

Urriak 19, asteazkena, 18:00
Pontxaren animali bitxiak
Jaione Urtasunekin

Azaroaren 2an, asteazkena, 19:30ean
I coulda, shoulda, woulda
Kontalaria: Virginia Moriones

Azaroak 16, asteazkena, 18:00
Afrikako ipuinak
Kontalaria: Sergio de Andrés

Azaroak 30, asteazkena, 18:00
Sorgin txikia
Kontalaria: Lur Usubiaga

Asteazkena, abenduak 14, 18:00
Ipuinen mundua
Kontalaria: Estitxu Arroyo
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+ Pentsamendu partekatuko liburutegia

+ Liburutegi zerbitzuak
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Pentsamendu partekatuko liburutegia+Pentsamendu partekatuko liburutegia



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

Herritarren kultura eta informazio beharrei erantzuten 
dien baliabide bat da, adin guztietan irakurzaletasuna 
sustatuz eta informazio eta komunikazio 
teknologietarako sarbidea erraztuz.

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

Gaur egun 40.000 liburu biltzen ditu liburutegiak, 
hainbat euskarritan. Funtsa aukeratzeko, CIVICANen 
ildo programatikoen arabera egiten da, gaur egungo 
erronka sozialei erantzunez.

Gazte eta helduen aretoak (13 urtetik 
gorakoak) 408 metroko azalera du, 
72 irakurleku eta 12 ordenagailu, 
horietatik 3 katalogoa kontsultatzeko. 
Filmak ikusi ahal izateko pantaila bat 
ere badago.

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

Haurrentzako gelak (12 urte arte) 
112 metroko luzera du eta 45 irakurketa 
postu eta 5 ordenagailu ditu, horietako 
bat katalogoa kontsultatzeko. Gainera, 
irakurle aurreko gune bat ere badu 
(0-5 urte).

 + Ordutegia: Astelehenetik  
ostiralera, 17:00etatik 20:00etara.  
Larunbatetan, 10:00-14:00  
eta 17:00-20:00. Oporraldian, 
astelehenetik larunbatera,  
10:00-14:00 eta 17:00-20:00.
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Liburutegi 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 
badira, erabiltzaileen eskura. Dokumentuak inprima 
daitezke, betiere jabetza intelektualari buruz indarrean 
dagoen legeria errespetatuz gero.

Ikus entzunezko funtsa ordenagailuetan kontsulta 
daiteke.








