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CIVICAN - Nafarroako Kutxa Fundazioaren Zentro Soziokulturala

www.fundacioncajanavarra.es

informacioncivican@fundacioncajanavarra.es

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

Facebook - @CivicanFCN @FundCajaNavarra #CIVICANencasa

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

painiako Gobernuak eta Nafarroako Foru Erkidegoak emandako gomendioekin

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

talazioak aldi baterako ixtea.

CIVICANek bere zentro kulturala-
ren ate digitalak irekitzen dizkie
 pertsona guztiei, haien ondoan
egoteko konfinamenduak iraun
 bitartean.

#CIVICANetxean programak
edukiak eskaintzen dizkie
adin guztietako herritarrei Na-
farroako Kutxa Fundazioaren
web orriaren, Youtube kanalaren  eta sare sozialen (Facebook eta Twitter) bi-
dez, eta erantzun bat ematen die egungo gizartearen desafioei, ikuspegi lu-
diko, sozial, konprometitu eta garaikide batetik.

#CIVICANetxean

Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro soziokulturala da; espazio bizi bat eta

belaunaldien arteko eta diziplina arteko topagune bat. Haren helburuak dira

kultura eta hezkuntza aktibatzea eta bultzatzea, elkartasuna eta gizarte

ekintza sustatzea, literatura eta pentsamendu garaikideak bult-

zatzea eta jasangarritasunaren kontzientzia lantzea, Nafa-

rroako herritarren parte hartze aktiboaren alde eginez.

ZER DA CIVIVAN?

NAFARROAKO KUTXA FUNDAZIOAREN 

KOMUNIKATUA
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aurki- 
bidea

Isolamenduak eta pandemiaren efektuek bizikidetza modu berriak

planteatzen dituzte. Programa honen xedea da bizikidetza hobetzen

laguntzea auzo komunitate bateko kideen artean, elkartasuna eta el-

karlana indartuko dituzten ekintzen bitartez. 

#CIVICANencasa #Solidaridad #ComunidadesEnRed 
#Convivencia

COMUNIDADES EN RED

ELKARTASUNA

KAPSULA 

Las personas
mayores y 
el aislamiento
Eskura maiatzaren 11tik,
astelehena

> Lankidetzan Nafarroako
Gurutze Gorriarekin.
Aurkezlea: Maite Redin.

Pertsona adindunak
kolektibo zaurgarrienetako
bat dira eta haien
bakartzea alarma egoeratik
harago luzatuko da
ziurrenik. Beldurra,
bakardadea edo teknologia
berriak erabiltzeko
zailtasuna direla-eta,
ezinbestekoa da harreman
modu berriak eraikitzea.

KAPSULA

La discapacidad 
y su entorno
Eskura maiatzaren 18tik,
astelehena

> Lankidetzan CERMIN
Nafarroarekin. Aurkezlea:
Maite Redin.

Pertsona bakoitzak bere
ezaugarriak eta premiak ditu.
Ezgaitasunak dituzten
pertsonen errutinak eta
zaintzak eten egin dira.
Pertsona horien zaintzaileek
ere gizartearen eta beren
komunitatearen laguntza eta
babesa behar dituzte. Nola
lagundu ezgaitasunak dituzten
pertsonei eta haien senideei
egoera berri honetan?

KAPSULA

Entornos 
vulnerables
Eskura maiatzaren
25etik, astelehena

> Aurkezlea: Maite
Redin.

Gero eta gehiago dira
pandemiaren ondorioak
nozitzen dituzten
pertsonak.

Baliabide ekonomikorik
eza, arrakala digitala,
genero indarkeria,
adingabeen aurkako
bortizkeria… gizartearen
zati bat bazterrean
uzten ari diren oztopoak
dira. 



aurki- 
bidea

ELKARTASUNA

Nafarroako Kutxa Fundazioak aurre egiten dio egungo munduaren

errealitateari eta erantzunak proposatzen ditu etorkizunak testuinguru

global eta konplexu batean planteatzen dituen desafioentzat.

#CIVICANencasa #Solidaridad #Contextos 
#ActualidadInternacional

CONTEXTOS

TRIBUNA IREKIA

El descalabro de Irán 
y el provecho 
para Hezbolá
Eskura maiatzaren 4tik, astelehena

> Javier Aísa, Espacio Redo-ko
kazetaria, aditua nazioarteko gaietan.

Koronabirusaren pandemia nagusi da
nazioarteko albisteetan. Nagusitasun
horrek albo batera utzi ditu munduko
leku askotako bizi baldintza zailekin
zerikusia duten albisteak. Artikulu honek
aztertzen du zer eragin izaten ari den
egoera hau Ekialde Hurbilean.
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aurki- 
bidea

Pentsamendu eta eztabaidarako espazio bat, zientzia, gizarte eta

kultura arloko protagonistek gizartearen erronka nagusien inguruko

gogoetak partekatzeko herritarrekin. 

#CIVICANencasa #Cultura #EncuentrosCIVICAN 
#Pensamiento

ENCUENTROS CIVICAN

HITZALDIA

De humanismo,
técnica y pandemias
Eskura maiatzaren 
12tik, asteartea

> Ramón Andrés, saiogilea, poeta eta
itzultzailea.

Gogoeta bat Mendebaldearen
norabiderik ezari buruz: arrazoiak huts
egin du eta herritarra bezero huts bihurtu
da, etsiak hartuta nihilismoaren ilaran
zain dagoena.

KULTURA
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aurki- 
bidea

Filosofiak, beharrezkoa beti eta ezinbestekoa egun hauetan, leku bat

du Nafarroako Kutxa Fundazioak sustatutako, Mikel Aranburuk koor-

dinatutako eta ANAFIE-Nafarroako Filosofia Elkarteak babestutako

programa honetan.   

#CIVICANencasa #Cultura #AulaDelPensamiento #Filosofía

AULA DEL PENSAMIENTO

KAPSULA 

Cuando 
lo improbable 
se hace probable
Eskura maiatzaren 5etik, 
asteartea 

> Josetxo Beriain, Nafarroako
Unibertsitate Publikoko irakasle
titularra.

Egungo gaiak jorratzeko Teoria
Soziologikoa, Erlijioaren Soziologia eta
Kulturaren Soziologia uztartzen
dituen gogoeta. 

KAPSULA 

La voz de 
las mujeres en
situaciones límite
Disponible desde 
el martes 19 de mayo

> Eskura maiatzaren 19tik, asteartea

Cenar con Diotima: Filosofía y
feminidad liburuaren egilea, Pagèsek
gogoeta egiten du emakumeek
filosofiaren alorrean duten rolari
buruz.

KULTURA



8

aurki- 
bidea

Baluarte Fundazioarekin eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoarekin batera

abiatutako programa, NOSren hezkuntza eta musika programa hurbiltzeko

adin guztietako herritarrei.

#CIVICANencasa #Cultura #EnClaveDeF #Música

EN CLAVE DE #F

ENTZUNALDI GIDATUA

El Moldava, de 
Bedrich Smetana
Eskura maiatzaren 26tik, asteartea

> María Setúain Belzunegui, irakasle aditua musika
bitartekaritzan.

Bedrich Smetanaren konposizio hau (1874) Nire
aberria izeneko orkestra zikloaren parte da, sei
poema sinfonikok osatzen dutena, zeinaren bidez
musikariak omenaldia egiten dien bere herrialdearen
historia, paisaia, jende eta kondairei. Moldava-ren
partituraren bidez, Smetanak bidaia liluragarri bat
egiten du Txekiar Errepublikako ibai luzeenean
barrena, jaiotzen den lekutik Elba ibaiarekin bat
egiten duen lekuraino.

KULTURA
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aurki- 
bidea

Soinuari eta soinu ikerketari loturiko beste praktika batzuk deskubritzeko

gonbidapena.

#CIVICANencasa #Cultura #PaisajeSonoro #Música

PAISAJE SONORO

TOPAKETA

L’espoir underground
Eskura maiatzaren 30etik, larunbata

> Gidaria: Müsex Industries-eko Javier Suescun.

Elkarrizketa Iñaki Kreator musikariari, musika elektronikoaz eta
egungo prozesu kreatiboez mintzatzeko. Gainera, zuzeneko
soinua duen saioa musikariaren etxe-estudiotik.

KULTURA
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aurki- 
bidea

Nafarroako Kutxa Fundazioak ideiak garatzeko espazio bat sortu

du hezkuntza komunitatearen beharrei erantzuteko.  Indartu egin

nahi dira berrikuntza eta sormena, jakintza sareak sortzeko hezkuntzan

zeresana duten agenteen artean.

#CIVICANencasa #Educación #LaIncubadora #Innovación

LA INCUBADORA

KAPSULA 

Claves para
reforzar
vínculos y
minimizar
miedos
Eskura maiatzaren
13tik, asteazkena

> Anna Ramis,
pedagogoa, espezialista
familia hezkuntzan,
gurasotasun positiboan eta
balioetan oinarritutako
hezkuntzan.

Aldaketa baten hasieran gaude, hezkuntza agertoki
berri baten atarian, eta garrantzitsua da horretaz
jabetzea eta etorkizuneko desafioei aurre egiteko
tresnak sortzea, ikasgeletara itzultzean aurkituko
dugun errealitatea ez delako izango pandemiaren
aurreko errealitate bera. 

HEZKUNTZA
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aurki- 
bidea

Informazio arduratsua eta prebentzioa funtsezkoak dira geure burua

eta ondoan ditugun pertsonak zaintzeko. Hainbat osasun arlotako

profesional espezialistek aztergai dituzte bizi ohitura osasungarriei

loturiko gaiak. 

#CIVICANencasa #Saludybienestar 
#CuidadosCOVID19 #Psicología

0.99 – CUIDADOS EN TIEMPOS DEL COVID-19

OSASUNA ETA ONGIZATEA

KAPSULA

Impacto emocional 
del confinamiento en 
la unidad familiar
Eskura maiatzaren 
14tik, osteguna

> Arantxa Iturralde, haur-gazte psikologoa.

Konfinamenduak eragin gogorra izan du
pertsonen bizitzan eta hankaz gora jarri
ditu haien bizimodua eta lehentasunak.
Adingabeak dituzten familien osasun
emozionala ez da salbuespena, eta
ezinbestekoa da ulertzea fenomeno honek
gure emozioetan duen eraginaren
konplexutasuna.

KAPSULA

¿Y ahora qué?
Gestionar la vuelta a 
la nueva normalidad
Eskura maiatzaren 
21etik, osteguna

> Arantxa Iturralde, haur-gazte psikologoa.

Iritsi da ondorengo eguna. Galdera asko
egiten dizkiogu geure buruari, baina bat
gailentzen da guztien artetik: Eta orain zer?
Familia unitatearen lidergoari berez
dagokion konpromisoak behartzen gaitu
pixkana-pixkana kudeatzera normaltasun
berrirako itzulera, aintzat harturik
erantzukizuna, komunikazioa eta
segurtasuna bezalako oinarrizko balioak.
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aurki- 
bidea

Nafarroako Kutxa Fundazioak sorkuntza artistikoa sustatu nahi du

proposamen ludiko eta parte hartzaileen bidez, jakintza berriak

eskuratu eta jakin-mina garatzeko.

#CIVICANencasa #FamiliasCIVICAN #ArtLAB #Creatividad

ArtLAB

FAMILIAK

LABORATEGIA

Experimentos 
STEAM: densidad
Eskura maiatzaren 
8tik, ostirala

> Erkuden de Andrés, hezitzailea.

3-6 urteko haurrak dituzten familientzat.

STEAM metodologia erabilita (Science,
Technology, Engineering, Arts and
Mathematics), ikasteko modu berriak
planteatzen dira, aktiboak, ludikoak eta
dibertigarriak. Dentsitateari eskainitako
tailer honek hainbat likido aztertzen ditu
(eztia, ura, olioa…), ikusteko fluido denak
ez direla berdinak eta, zenbat eta
handiagoa dentsitatea, orduan eta
handiagoa dela ere pisua. 

LABORATEGIA

Autómatas 
de papel
Eskura maiatzaren 
15etik, ostirala

> Mila García, artista plastikoa.

6-15 urteko haurrak dituzten familientzat.

Automata baten mekanikan eta
sorkuntzan hasteko tailerra. Haurrak
murgilduko dira jostailuen sorkuntzaren
mundu liluragarri eta magikoan. 

Aintzat harturik irakaslearen jarraibideak,
beren jostailua sortuko dute, mugimendu
mekaniko bat egingo duena barne
mekanismo bati esker. 
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aurki- 
bidea

FAMILIAK

Hiri interbentzioko laborategiak, familiek beren etxeak (bir)pentsatzeko,

jasangarriagoak izan daitezen. 

#CIVICANencasa #FamiliasCIVICAN #RePensarLaCasa 
#LaboratorioUrbano

(RE) PENSAR LA CASA QUE HABITO

LABORATEGIA

Casa 
collage
Eskura maiatzaren
22tik, ostirala

> Gidaria:
Maushaus,
arkitektura tailerra.

6-12 urteko haurrak
dituzten familientzat.

Laborategi honen
aztergaiak dira
bizitokiaren esanahiaren
jabekuntza eta etxearen
nozioa. Distribuzio ariketa baten
bidez –oinplanoan lehenik eta
espazio fisikoarena ondoren–, etxearen ideia
garatuko da hiriak bizitzeko proposatzen digun lehenengo
elementu abegikor gisa. Nork bere etxea irudikatuko du,
eskalan.
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aurki- 
bidea

FAMILIAK

0-3 urteko haurrak dituzten familientzako prestakuntza, ikaskuntza

eta esplorazio gunea. Helburua da elkarguneak sortzea esperientziak

partekatzeko, ezagutzeko, esploratzeko eta ikasteko.

#CIVICANencasa #FamiliasCIVICAN #LAB03 #PrimeraInfancia

LAB 0.3

LABORATEGIA

Juegos de luces
Eskura maiatzaren 29tik, ostirala

> Cristina Saraldi, hezitzailea.

6 hilabetetik 3 urtera bitarteko haurrak dituzten familientzat.

Argia eta itzala esploratzeak ikasteko aukera asko ematen ditu. Tailer
honek baliabideak ematen ditu argien eta itzalen unibertsoan arakatzeko,
erraz eskuratu edo sortu daitezkeen material sinpleetatik abiatuta.
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aurki- 
bidea

Nafarroako Kutxa Fundazioak bere liburutegiaren bloga eskaintzen

du komunikazio tresna gisa, irakurketaren adierazpide guztiei begira

dagoen balkoi modura: Blog

#CIVICANencasa #BibliotecaCIVICAN #TuBibliotecaEnElBalcón

TU BIBLIOTECA EN EL BALCÓN

LIBURUTEGIA

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

eta irakurketaren atea zabaltzeko.

#CIVICANencasa #BibliotecaCIVICAN #ElAbreLibros

EL ABRELIBROS

LABORATEGIA

Veo-Juego-Leo
Eskura maiatzaren 6tik, asteazkena

> Iñaki Carretero, ipuin kontalaria eta animatzailea.

3-5 urteko haurrak dituzten familientzat. 

Liburuetara zaletzeko bideopilulak.

Osagaiak: liburuak, ipuinak, abestiak, gogoa, ahalegina, pazientzia, denbora eta familia. 

Erabiltzeko modua: probatu, haurrekin partekatu aurretik.

Oharra: formula ez da magikoa. Ez dago bermatuta etorkizunerako irakurle bat lortuko
denik, baina ez dago kontraindikaziorik eta dibertigarria izan daiteke.

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

Proiektu berriak errealitate berri baterako: betiko irakurleen klubekin

batera, liburutegiak martxan jarri ditu egungo egoerara egokitutako

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

Saioak Jitsi Meet plataforma bidez, aurretik izena emanda helbide

honetan: (bibliotecacivican@fundacioncajanavarra.es).

#CIVICANencasa #CIVICANetxean #BibliotecaCIVICAN 
#TertuliasLiterarias

TERTULIAS LITERARIAS Y AUDIOVISUALES

Liburuz 
liburu*
Maiatzak 13, asteazkena, 18.00 

> Literatura euskaraz helduentzat

Koordinatzailea: Angel Erro

Sofia Petrovna, Lidia Txukovskaia

Teletertulia 
portátil 
Maiatzak 20, asteazkena, 18.00 

> Kontakizunak gaztelaniaz gazte eta
helduentzat

Koordinatzaileak: Rebeca Erro eta Sara
Machuca

Cuánta tierra necesita un hombre, Leon
Tolstoi

Café 
con libros
Maiatzak 21, osteguna, 18.00  

> Literatura gaztelaniaz helduentzat

Koordinatzailea: Villar Arellano

Doña Perfecta, Benito Pérez Galdós

Te lo digo en serie*
Maiatzak 27, asteazkena , 18.00 

> Ikus-entzunezko telesailak gazteentzat

Koordinatzailea: Villar Arellano.
Laguntzailea: Xabier Gomez

La casa de papel, Alex Pina

LIBURUTEGIA

* Izena emango duen pertsonak bere gain hartuko du materiala (liburua edo
ikus entzunezkoa) eskuratzeko ardura.
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aurki- 
bidea

LIBURUTEGIA

Burua aktibatzeko eta hizkiekin, hitzekin eta istorioekin dibertitzeko

proposamenak.

#CIVICANencasa #BibliotecaCIVICAN #JuegosDePalabras

JUEGOS DE PALABRAS · HITZ JOKOAK

KONTAKIZUNEN

TAILER

MEKANIKOA

Va a ser 
el manguito…
Eskura maiatzaren 26tik,
asteazkena

> Patxi Irurzun, idazlea. Gazte eta
helduentzat

Betidanik izan baduzu ipuinak idazteko gogoa baina inoiz ez bazara
ausartu, erremintak emango dizkizugu IAT literarioa pasatzeko eta zure
istorioak martxan jartzeko. 




