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CIVICAN - Nafarroako Kutxa Fundazioaren Espazio Kulturala 
Pio XII.aren etorbidea 2, 31008 PK Iruñea - T 948 222 444 
www.fundacioncajanavarra.es
informacioncivican@fundacioncajanavarra.es
Facebook - Instagram: civican_fcn - @civicanFCN - @FundCajaNavarra - #ParaPersonas

DL: NA-2062-2009

Azaleko irudia Alfredo León artistarena da, “Bauhaus” du izena, 
eta XI. Imagina CIVICAN Diseinu Lehiaketako finalista izan zen.
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CIVICAN, NAFARROAKO KUTXA 
FUNDAZIOAREN ESPAZIO KULTURALA

Nafarroako Kutxa Fundazioaren espazio kulturala da, belaunaldien arteko eta diziplina
anitzeko topagune bat, eta helburu du Nafarroako kultura eta hezkuntza ekosistema
bultzatzea eta aktibatzea, elkartasuna eta gizarte ekintza sustatzea, bai eta pentsa-
mendua eta filosofia ere, jasangarritasun kontzientzia indartsuarekin, herritarren
parte hartze aktiboa bermatzeko.

CIVICAN Iruñean dago, eta hainbat gela eta areto ditu: entzunaretoa, liburutegi bat
bi irakurketa gelarekin, erakusketetarako gune bat, erabilera anitzeko lau gela, su-
kaldea, dantza aretoa, igerileku girotua eta, gainera, kafetegia, kanpoaldeko terraza
eta guzti.

CIVICAN galdera berriak proposatzeko gunea da, aztertu, ikasi, kontzeptualizatu
eta hausnartzeko leku bat, eta komunitateko kultura garapenaren funtsezko eragile
bihurtzeko bokazioa du.

Nafarroako Kutxa Fundazioak CIVICANen sustatzen eta aktibatzen du bere kultura
eta hezkuntza proiektua, jardueren, ikastaroen, esperientzien, erakusketen eta labo-
rategi anitz eta inklusiboen bitartez, betiere kezken inguruko komunitateak sortzea
izanik xede, ingurunean inpaktu ekonomiko positiboa sortuz eta eragin handia izanik
hezkuntzan, kulturan eta gizartean, Nafarroaren zerbitzura.

ZER DA CIVICAN?
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INFORMACIÓN

- Nola iritsi
- Ordutegiak
- Jardueretan

parte hartzea
- CIVICAN sare

sozialetan
- Aretoak uztea

eta alokatzea

12

ELKARTASUNA

- Sostenibles
- África

Imprescindible
- Comunidades en

red

20

- Encontrar la
danza

- Enclave
Fortissimo

BITARTEKARITZA
16

- Nuevas formas
de solidaridad:
cómo promover
cambios
sociales desde
la acción
individual

#LabCIVICAN
14

CIVICAN elkartzeko eta lankidetzarako
gune ireki bat da, non askotariko pert-
sonak elkartzen diren egungo egoerei,
gizartearen eta kulturaren egoerei,
erantzun espezifikoak emateko pro-
posamenak garatzeko.

Nafarroako Kutxa Fundazioak bere es-
pazio kulturalean udazkenerako pro-
posatzen dituen jardueren proposa-
mena pertsonekin konprometituta dago
eta, konpromiso hori dela eta, gizartea
eraldatzeko eta herritartasuna eraikit-
zeko estrategiatzat hartu behar da
kultura bitartekaritza, kulturaren, ar-
tearen, gizartearen eta eguneroko bi-
zitzaren artean komunitateak bat egi-
teko, sozializatzeko eta sortzeko pro-
zesu berriak aktibatuta.

Arian-arian, CIVICAN pentsamendu
eta kultura partekatuko gune bihurtu
da, eta herritarrekin noranzko biko ha-
rremana izatearen alde egiten du, ahal-
dundutako abiapuntu batetik, kulturaren
ekosistema berritzaile eta eraldatzailea
sortzeko eta, aldi berean, espazioa
bizi duenarekin etengabeko solasaldian,
kultura prozesuaren beste aliatu bat
bihurtu den aldetik.

Proposamenean jarduera hibridokoak
eskaintzen dira, non literatura, filosofia,
artea eta zientzia elkarri lotzen bait-
zaizkion bizi garen mundua hobeto
ulertzeko.

CIVICAN PROGRAMA
UDAZKENA 2021
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- Aula del
pensamiento

- Mapas
- Perspectivas 
- Escuela de

humanidades
- Paisaje 

sonoro

- Escaparate de lecturas
- Día Internacional de la biblioteca
- Tertulias literarias
- Guía de lectura
- Vecinos de letra - Letrakide
- Leer con los cinco sentidos
- De viva voz
- Biblioteca, territorio joven
- La biblioteca con las personas mayores
- Conoce tu biblioteca
- Programa biblioteca - escuela

KULTURA
28

HEZKUNTZA
38

- Jugar, pensar
- ArtLAB
- La hora del

cuento
- Campus 

CIVICAN

FAMILIAK
40

46

5

ez huts
egin!

LIBURUTEGIA

- Jakin Mina 
2021-2022 
en Navarra

CIVI actividades otoño 2021 EUSK:Maquetación 1  17/09/21  13:13  Página 5



6

ur
ria 25

HITZALDIA 23. or.
19:00  Bizitzarekin bizitzea

BISITA GIDATUAK
LIBURUTEGIAN 49. or.
17:00 

26

TERTULIAS 
LITERARIAS 52. or.
18:00 Liburuz liburu: 
Elkar zaintzea
Poz aldrebesa. 
Juanjo Olasagarre

27

HITZALDIA 34. or.
19:00 Europa, Estatu 
nazioaren eta utopia 
kosmopolitaren artean

18

KAPSULA 26. or.
Perspektiba aldatzea
>www.fundacioncajanavarra.es

19

TERTULIAS 
LITERARIAS 52. or.
18:00 Ipuinen behatokia: 
Alfabetoak: hitzak eta irudiak

20

KONTZERTUA 19. or.
19:30 Concierto de Cámara Nº 1
“Música decámara del S. XX
para fagot y cuerda”

LA HORA DEL 
CUENTO 44. or.
18:00 Flobin ipuin berriekin

11

DE VIVA VOZ 57. or.
18:00

DE VIVA VOZ 57. or.
18:00

DE VIVA VOZ 57. or.
18:00

12 13

HITZALDIA 34. or.
19:00 Europa probintzia

4

ESCAPARATE 
DE LECTURAS 47. or. 
Liburutegiaren gaineko 
begiradak
Urriaren 29ra arte

DE VIVA VOZ 57. or. 
18:00

5

TERTULIAS 
LITERARIAS 51. or.
18:00 Ítaca  El atentado; idaz-
lea: Yasmina Kadra

IRAKASLEENTZAKO 
BISITA GIDATUAK
61. or.
17:00

6

TOPAKETA 18. or.
19:30 Emakumeen erronkak eta
garaipenak musikan

LA HORA DEL 
CUENTO 44. or.
18:00 Ipuinak dosi txikitan

LIBURUTEGIA
SAKELAN 60. or.
12:00

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
12:00

LIBURUTEGIA
SAKELAN 
60. or. 12:00

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
12:00

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA
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EGUTEGIA URRIA-ABENDUA 2021

1
EL VIERNES...TBO p.52
18:00 Animalien 
katalogoaren aurkezpena

2 3

7

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
17:00

8
EL VIERNES...TBO 52. or.
18:00 

9 10

14

TOPAKETA 32. or.
19:00 Zientziaren eta haren on-
dorioen ulermen publikoa

15
ERAKUSKETA 21. or.
Dibertsitatea mehatxupean
18:00 Aurkezpena eta bisita 
gidatua    Abenduaren 7ra arte

TOPAKETA 22. or.
19:00  Dibertsitatea mehatxupean

LABORATEGIA 42 or.
18:00-19:00 Escultura en 
movimiento

16 17

21

CHARLA-PROYECCIÓN
49. or.
19:30 Liburutegiak: betaurre-
koak, sekretuak eta isiltasun
handia

22
MASTER CLASS 36. or.
16:00-18:00 Ikus-entzunezko set
live elektronikoa sortzea 
LIVE 36. or. 18:30 Live de Sarah
Rasines-en zuzenekoa, kaseteekin
LIVE 37. or. 20:00 Ikus-entzu-
nezko zuzenekoa Begun-ekin
DJ SET 37. or. De 17:30 a
20:30 DJ NEmesis

23 24

28

TOPAKETA 54. or.
19:30 Itzulpengintzaren
erronka

29

LABORATEGIA 41. or.
De 18:00 a 19:30 La isla

30 31

EL VIERNES...TBO
52. or. 18:00 

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
17:00

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
17:00

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
17:00

OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA
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az
ar

oa
1

DE VIVA VOZ 57. or.
18:00

2

PENTSAMENDUAREN
LABORATEGIA 15. or.
19:30-21:00 Elkartasun 
modu berriak

TERTULIAS 
LITERARIAS 25. or.
Afrodescendencia y activismo
social “Café con libros”

3

TOPAKETA 35 or.
19:00 Europa, errealitatea 
eta nahia

LA HORA DEL 
CUENTO 44. or.
18:00 Ipuinak hegan

29

DE VIVA VOZ 57. or.
18:00

30

PENTSAMENDUAREN
LABORATEGIA 15. or.
19:30-21:00 Elkartasun modu
berriak: aldaketa sozialak nola
sustatu ekintza indibidualetik

22
KAPSULA 26. or.
Bakardadearen esperientzia
>www.fundacioncajanavarra.es

BISITA GIDATUAK
LIBURUTEGIAN 49. or.
17:00 

23

PENTSAMENDUAREN
LABORATEGIA 15. or.
19:30-21:00 Elkartasun modu
berriak: aldaketa sozialak nola
sustatu ekintza indibidualetik

24

KONTZERTUA 19. or.
19:30 Concierto de Cámara Nº 2
“Estrenos de la música navarra -
Maestro Acilu y sus discípulos”

15

HITZALDIA 23. or.
19:00 Gizateria eta Ingurunea:
erlazio konplexu baten gakoak

16

PENTSAMENDUAREN
LABORATEGIA 15. or.
19:30-21:00 Elkartasun modu
berriak: aldaketa sozialak nola
sustatu ekintza indibidualetik

TERTULIAS 
LITERARIAS 52. or.
18:00 Ipuinen behatokia:
Alfabetoak: hitzak eta 
irudiak

17

HITZALDIA 30. or.
19:00 Poesia portugesa 
belearen hegaldian

LA HORA DEL 
CUENTO 44. or.
18:00 Witches

8

DE VIVA VOZ 57. or.
18:00

9
PENTSAMENDUAREN
LABORATEGIA 15. or.
19:30-21:00 Elkartasun modu
berriak: aldaketa sozialak nola
sustatu ekintza indibidualetik

BITARTEKARITZA 
17. or.
20:00 Dantza aurkitzea

10

ENTZUNALDI GIDATUA
19. or.
19:30 Concierto 3. 
El vuelo fantástico

BITARTEKARITZA 
17. or. 20:00 Dantza aurkitzea

ESCAPARATE 
DE LECTURAS 48. or.
Alfabetoak, hiztegiak eta beste
literatur zerrenda batzuk
Abenduaren 14ra arte

TERTULIAS 
LITERARIAS 51. or.
18:00 Ítaca

TERTULIAS 
LITERARIAS 52. or.
18:00 Liburuz liburu:
Elkar zaintzea

DE VIVA VOZ 57. or.
18:00

DE VIVA VOZ 57. or.
18:00

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
12:00

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
12:00

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
12:00

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
12:00

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
12:00

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA
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EGUTEGIA URRIA-ABENDUA 2021

9

4

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
17:00

5

EL VIERNES...
TBO 52 or.
18:00 

6 7

11

TOPAKETA 24. or.
19:30 Afroondorengoak eta 
aktibismo soziala

KAPSULA 24. or.
Radio África Magazine
>www.fundacioncajanavarra.es

12
LABORATEGIA 42. or.
18:00-19:00 Estampación
vegetal

IDAZKETA 
TAILERRA 58 or.
De 18:30 a 20:30 Échale cuento

13 14

18

TOPAKETA 33. or.
19:00 La edición genética y sus
dilemas éticos y médicos

TOPAKETA 55. or.
19:30 El oficio de editor

19 HITZALDIA 
39. or.
17:30 Regenerative buil-
dings: utopia or achieva-
ble reality?

LABORATEGIA 41. or.
De 18:00 a 19:30 Un planeta
llamado Zargón

EL VIERNES...TBO 52. or.
18:00 

20 21

25

MINTEGIA 35. or.
19:00 La democracia en Europa

26

MINTEGIA 35. or.
19:00 La democracia en Europa

27 28
IDAZKETA 
TAILERRA 58 or.
De 18:30 a 20:30 Échale cuento

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
17:00

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
17:00

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
17:00

OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA
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ab
en

du
a

1

LA HORA DEL 
CUENTO 44. or.
18:00 Cuentos con pepitas

27

CAMPUS CIVICAN
45. or.
Cámara y acción
Abenduaren 31ra arte

28 29

ENTZUNALDI GIDATUA
19. or. 19:30 Concierto 4. 
El regreso del maestro

20 21 22

13

CONFERENCIA 29. or.
19:00 Justicia

14 15

HITZALDIA 31. or.
19:00 La poesía francesa
contemporánea

ESCAPARATE 
DE LECTURAS 48. or.
Los libros del año
Hasta el 16 de enero

LA HORA DEL 
CUENTO 44. or.
18:00 Flobin Aitaren
maletarekin

6

DE VIVA VOZ 57. or.
18:00

DE VIVA VOZ 57. or.
18:00

DE VIVA VOZ 57. or.
18:00

7

TOPAKETA 53. or.
18:00 Presentación de la guía
de lectura

8

BITARTEKARITZA 17. or.
20:00 Encontrar la danza

BISITA GIDATUAK
LIBURUTEGIAN 49. or.
17:00 

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
12:00

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
12:00

PRESENTACIÓN 
DE LA GUÍA DE 
LECTURA 53. or.
18:00

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
12:00

ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA
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EGUTEGIA URRIA-ABENDUA 2021

2

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
17:00

3

EL VIERNES...TBO 52. or.
18:00 

4 5

9

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
17:00

10

LABORATEGIA 41. or.
18:00-19:30 La cápsula del
tiempo

11 12

16

MAHAI INGURUA 25. or.
19:30  África y la COVID-19

17
HITZALDIA 39. or.
17:30 ¿Por qué 
matemáticas?

LABORATEGIA 42. or.
18:00-19:00  Familia animal

TOPAKETA 25. or.
19:30  Afro-conciencia en Navarra

18 19

23

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
17:00

LIBURUTEGIA 
SAKELAN 60. or.
17:00

24 25 26

30 31

EL VIERNES...TBO
52. or. 18:00 

IDAZKETA TAILERRA
58. or.
18:30-20:30  Échale cuento

OSTEGUNA OSTIRALA LARUNBATA IGANDEA
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Entzunaretoko jarduera guztiak streaming bidez emanen dira, Nafarroako
Kutxa Fundazioak YouTuben duen kanalaren bidez, Nafarroako Orkestra
Sinfonikoaren kontzertuak izan ezean.
CIVICAN gune irisgarria da. Entzunaretoko 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.
Eraikinerako eta erakusketetarako sarrera librea eta doakoa da. Besterik

adierazi ezean, jardueretara* sartzeko plaza erreserbatu behar da posta elektronikoz
(informacioncivican@fundacioncajanavarra.es) edo Nafarroako Kutxa Fundazioaren
Linean (948 222 444), irailaren 29ko (asteazkena) 09:00etatik aurrera, edukiera
bete arte. Pertsona bakoitzak 2 erreserba egin ditzake gehienez.
*Jarduerak arautzen ditu 2/1989 Foru Legeak, martxoaren 13koak, Ikuskizun
Publikoei eta Josteta Jarduerei buruzkoak.

JARDUERETAN PARTE HARTZEA

INFORMAZIOA

Informazio puntua - Astelehenetik ostiralera, 9:00-21:00
Programazio bulegoa - Astelehenetik ostiralera, 9:00-14:00 eta 17:00-20:00 
Liburutegia (+12 urte) - Astelehenetik ostiralera, 09:00-14:00 eta 16:00-21:00 
Haur liburutegia (3-12 urte) - Astelehenetik ostiralera, 17:00-20:00.
Oporraldian, astelehenetik ostiralera, 10:00-14:00 eta 17:00-20:00
Kafetegia - Astelehenetik ostiralera, 09:30-14:00 eta 16:00-21:00

ORDUTEGIAK

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

Autobusez. Geltokia gertu duten lineak: 1, 4, 8, 9, 10, 12, 15 eta 18
Bizikletaz. Aparkalekua sarrera nagusian.
Autoz. Aparkaleku publiko bat hurbil.

NOLA IRITSI
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CIVICANek aretoak eskaintzen ditu era guztietako erabileretarako: hitzaldiak, aur-
kezpenak, 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: https://www.fundacioncajanavarra.es/eu/hezkunt-
zakultura/civican#LAGATZEA

ARETOAK UZTEA ETA ALOKATZEA

Zentroaren jarduera sare sozialetan azaldu eta partekatzen da. CIVICANek profil
aktiboa du Youtube, Instagram, Twitter eta Facebooken. Gainera, www.fundacion-
cajanavarra.es webgunean ikus daitezke programa, zerbitzu eta jarduerak, baita Na-
farroako Kutxa Fundazioaren jarduerari buruzko berri garrantzitsuenak ere. Halaber,
liburutegiak informazioa eskaintzen du www.bibliotecas-publicas.es/civican/ web-
gunean eta civicanlib.blogspot.com blogean.

CIVICAN SARE SOZIALETAN
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#LabCIVICAN
2021eko udazkeneko jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioak #LabCIVICAN sustatzen du, arazoen
konponketan pentsamendu eta kultura partekatua garatzeko zerbitzu
bat Iruñeko kultura zentroan.
Elkartzeko eta lankidetzarako gune ireki bat da, non askotariko
pertsonek elkarrekin lan egiten duten egungo arazoei, gizartearen
eta kulturaren arazoei erantzun espezifikoak emateko proposamenak
garatzeko.
#LabCIVICAN komunitatean parte hartu nahi duten guztiek mezu
bat idatz dezakete informacioncivican@fundacioncajanavarra.es hel-
bidera, honako datu hauek adieraziz: datu pertsonalak eta harrema-
netarako datuak, adina eta zergatik ematen duten izena. Nafarroako
Kutxaren Fundazio Lineara (948 222 444) deituta edo CIVICANera
joanda ere egin daiteke.
Programaren koordinatzailea: Javier Espinosa, gizarte aholkularia.

#LabCIVICAN

PENTSAMENDUAREN LABORATEGIA
Nuevas formas de solidaridad: cómo promover
cambios sociales desde la acción individual
Azaroaren 2tik 30era, asteartero 19:30etik 21:00etara. 2. gela
> Gazte eta heldu dinamiko, aktibo, parte hartzaile eta sortzaileentzako jarduera, ikuspegi
sozial zabala eta aldaketa eta eraldaketa soziala sustatzeko interesa dutenentzat antolatua.
Parte hartzeko ekintzen bitartez, gaur egungo errealitateei erantzuteko proposamen eta
neurri zehatzak diseinatuko dira elkartasunaren eta aktibismo sozialaren arloan.

• Nafarroako elkartasunaren mapa bat sortzea
• Gazteak sentsibilizatzeko ekintzak sustatzea
• Nola sortu elkartasun sare berriak
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BITARTEKARITZA
2021eko udazkeneko jarduerak

Askotan, ulertzen ez duguna ez dugu atsegin. Zerbaitekin bete-betean gozatzeko,
beharrezkoa da esperientziatik konektatzea eta, horretarako, arreta non jarri jakin
beharra dago.
Nola begiratzen zaio dantzari? Non bilatu behar da (edo bilatzeari utzi) edertasuna,
emozioa edo harridura? Topaketa hauetan, dantza lan laburrak aztertuko dira, eta
publikoak bere zalantzak, desadostasunak edo lilura adierazi ahal izanen ditu.
Performance laburren bideoak proiektatuko dira, eta horiei buruz hitz eginen da
publikoarekin. Hori guztia osatzeko, “zuzeneko entsegu” batzuk eginen dira.

1. topaketa
Azaroak 9, asteartea, 20:00. Dantza aretoa

2. topaketa
Azaroak 23, asteartea, 20:00. Dantza aretoa

3. topaketa
Abenduak 14, asteartea, 20:00. Dantza aretoa

La Faktoria Choreographic Center zentroko LUR egonaldiekin lanki-
detzan egindako proiektua da, INNOVA 2021en babesarekin, dantzan
esperientziarik ez duen publikoa dantzara hurbiltzeko.
Koordinatzaileak: Diego Pazó eta Lucía Burguete, bitartekariak.

ENCONTRAR LA DANZA

17
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BITARTEKARITZA
2021eko udazkeneko jarduerak

TOPAKETA
Retos y triunfos de 
las mujeres en la música
Urriak 6, asteazkena, 19:30.
Auditoriuma
> Parte hartzaileak: Teresa Catalán, konpositore eta katedraduna;
Pilar Constancio, flautista bakarlaria Madrilgo Orkestra
Sinfonikoan; eta María Antonia Rodríguez, Baluarte Fundazioa /
Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren zuzendari-gerentea.
Moderatzailea: María Setuain Belzunegui, musika bitartekaritzan
espezializatutako irakaslea.
Emakumeak musikaren industriaren hainbat adarretan zer nolako
irudia duen aztertuko da, eta gaur egun sektore horretan
emakumeen lana ikusgai egiteko dauden erronkei erreparatuko
zaie; izan ere, emakumeen lana isilarazia izan baita eta izaten ari
baita, oraindik ere, agertoki barruan nahiz kanpoan, genero
desoreka dela eta.

Baluarte Fundazioarekin lankidetzan sortutako programa, Na-
farroako adin guztietako publikoari Nafarroako Orkestra Sinfo-
nikoaren musika hurbiltzeko, kontzertu didaktikoen bitartez,
NOSeko instrumentistekin talde txikitan gozatzeko, entzunaldi
iruzkinduetan eta artistekin topaketak eginez.

ENCLAVE FORTISSIMO
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BITARTEKARITZA
2021eko udazkeneko jarduerak

KONTZERTUA
Concierto de
Cámara Nº 1
“Música de
cámara del S. XX
para fagot y
cuerda”
Urriak 20, asteazkena, 19:30.
Auditoriuma
> Honako hauen piezak: Bernard
Garfield, Gordon Jacob, Malcolm
Arnold, Anthony Watson, Astor
Piazzola.
Interpreteak: Maite Ciriaco eta
Edurne Ciriaco, biolinak; Iustina
Bumbu, biola; Tomasz Przylecky,
biolontxeloa; Piotr Piotrowsky,
kontrabaxua; José Lozano, fagota.

ENTZUNALDI GIDATUA
Concierto 3  
El vuelo fantástico
Azaroak 10, asteazkena, 19:30.
Auditoriuma
> Hizlaria: María Setuáin Belzunegui, musika
bitartekaritzan espezializatutako irakaslea.
Ravelek eta Stravinskik inoiz irudikatu ere
egin gabeko adierazpideak aurkitu zituzten
musikan. Denboran barrena bidaiatu zuten,
iraganeko nostalgiatik etorkizuneko
abenturara, orkestrako koloreen eta
harmonien artean nabigatuz. Beti hain
pertsonala den Rosa Torres-Pardoren
pianoan, Ravelek jazzaren unibertso
kitzikagarrian murgilaraziko gaitu, suzko
erritmoekin. Stravinskik fantasiazko
hizkuntza berritzaile baten hegaldi bizia
mugarik gabe goratzen du bere Suzko
Txorian.

KONTZERTUA
Concierto de
Cámara Nº 2
“Estrenos de la
música navarra -
Maestro Acilu y
sus discípulos”
Azaroak 24, asteazkena, 19:30.
Auditoriuma
> Honako hauen lanak: Agustín
Acilu, Teresa Catalán, Jesús
Echeverría, Koldo Pastor.
Interpreteak: Cristian Ifrim eta
Anna Radomska, biolinak; Jerzy
Wojtysiak, biola; David Johnstone,
biolontxeloa.

ENTZUNALDI GIDATUA
Concierto 4
El regreso del
maestro
Abenduak 29, asteazkena, 19:30.
Auditoriuma
> Hizlaria: María Setuáin Belzunegui,
musika bitartekaritzan espezializatutako
irakaslea.
XIX. mendeko Espainiako musikaren
bizitzan erabateko protagonista izaki,
Emilio Arrietak hamarkadaz hamarkada
lan egin zuen opera espainiar peto-
petoa sendotzeko, eta 1883. urtean San
Franco de Sena zarzuela aurkeztu zuen
Madrilgo ikus-entzuleen aurrean.
Berebiziko arrakasta izan zuen, baina
partitura ez zen gehiago interpretatu.
Gaur arte.
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ELKARTASUNA
2021eko udazkeneko jarduerak

Nafarroako Kutxa Fundazioaren programa, ingurumen eredu jasan-
garriak aztertu, hausnartu eta bultzatzeko.

SOSTENIBLES

ERAKUSKETA
La diversidad amenazada     
Urriaren 15etik abenduaren 7ra. 
Ataria
> Telefónica fundazioaren laguntzarekin. Eduardo Aznar
“Okaimal” argazkilariaren argazki erakusketa;
FEPMA Ekologiaren aldeko eta ingurumena babesteko
fundazioaren presidentea da, eta Ingurumen Sari
Nazionala eskuratu zuen 1990. urtean. Komisarioa:
Esteban Manrique, Zientzia Ikerketen Kontseilu Nagusiko
(CSIC) Errege Lorategi Botanikoaren zuzendaria.
Beharrak eta jakin-minak bultzatuta, giza espeziea
planetako bazter guztiak jendeztatzera iritsi da.
Gizakiaren asmamenari esker, ingurune eta ekosistema
askotarikoetara egokitu ahal izan da, ingurunea unean
uneko beharren arabera eraldatuta. Alabaina, azken bi
mendeetan, alde batetik, demografiaren hazkundearen
eta baliabideen ustiapenaren ondorioz eta, bestetik,
kutsaduraren eta klima aldaketaren ondorioz,
desagertzeak eta migrazio masiboak gertatzen ari dira
herriak, hizkuntzak eta kulturak arriskuan jarriz.

AURKEZPENA
ETA BISITA
GIDATUA
Urriak 15, ostirala, 
18:00.
Ataria
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ELKARTASUNA
2021eko udazkeneko jarduerak

SOSTENIBLES

TOPAKETA 
La diversidad
amenazada 
Urriak 15, ostirala, 19:00.
Auditoriuma
> Mehatxupean dagoen
dibertsitateari buruzko
solasaldia, eta Gizateriaren
Naturaren eta Kulturaren arteko
harremanak historian barrena zer nolako
bilakaera izan duen, gure planeta
eraldatuz; solaskideak Esteban Manrique
eta Eduardo Aznar ‘Okaimal’ izanen dira,
Zientzia Ikerketen Kontseilu Nagusiko
(CSIC) Errege Lorategi Botanikoaren
zuzendaria lehena, eta argazkilaria eta
FEPMA Ekologiaren aldeko eta
ingurumena babesteko fundazioaren
presidentea bigarrena, Ingurumen Sari
Nazionala eskuratu zuena 1990. urtean.
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ELKARTASUNA
2021eko udazkeneko jarduerak

SOSTENIBLES

HITZALDIA   
Humanidad y Medio:
claves de una compleja
relación  
Azaroak 15, astelehena, 19:00.
Auditoriuma   
> Antonio Aretxabala geologo eta Zaragozako
Unibertsitateko ikertzailearekin.
Bat-bateko aldaketen garaian bizi gara, eta
zenbait aldaketa hain bat-batekoak dira ezen
asimilatu gabe igarotzen baitira. Industria
iraultzak gure historia naturalaren aldaketa
handiena ekarri zuen: ingurunearen
energiarekiko eta lurraldearekiko berarekiko
erlazio zirkularra eten zuen energia
berriztaezinaren soberakin izugarria
txertatzean (ia % 90era iritsi zen). Airearen
edo uraren mugimenduen soinuak giza
garapenaren orkestra zuzentzeari utzi zion,
eta gizaki kapitalistaren esku geratu zen,
gizarte industrial eta teknologiko berri honen
oinarri den aldetik. Naturarekin erlazio berri
bat berrezartzeko gai izanen al gara?

HITZALDIA  
Vivir con la vida  
Urriak 25, astelehena, 19:00.
Auditoriuma   
> Joaquín Araujo naturalista, idazle eta
kazetariarekin.
Oso gauza gutxi dira gure zibilizazioak
heriotzarekin duen aliantza baino
suntsitzaileagoak edo, agian, ez dago
ezer suntsitzaileagorik. Izan ere,
nahikoa dugu gogoratzea egunero
gutxienez hogei milioi zuhaitz galtzen
direla eta, ziurrenik, mota zoologiko
guztietako pare bat ehunka milioi
animalia ere bai. Ebidentzia hori modu
dramatikoan laburbiltzen da planeta
biziaren indizeen bitartez; indize horien
arabera, azken 50 urteotan planetan
zegoen bizitza espontaneoaren % 50
galdu baitugu.
Eta hondamendi hori areagotu baino ez
da eginen klima aldaketaren eraginez,
ez badugu bizitzarekin bizitzen ikasten.
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ELKARTASUNA
2021eko udazkeneko jarduerak

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

ÁFRICA IMPRESCINDIBLE

TOPAKETA 
Afrodescendencia y
activismo social
Azaroak 11, osteguna, 19:30.
Auditoriuma
> Afroondorengotzaren eta
arrazakeriaren kontrako borrokaren bi
aktibistak solas egin, irakurri eta
musikak proposatuko dituzte, euren
nortasun eta kultura askotarikoak,
elkarteak eta aldarrikapenak
azaltzeko: Yeison García López,
afrokolonbiar eta afroespainiarra,
politologoa da, eta “Derecho de
admisión” liburua idatzi du. Marisol
Saelo Riokó, ekuatoreginear eta
afroespainiarra, gizarte langilea da
Fuenlabradako Udaleko Feminismo
eta Aniztasun Zinegotzigoan.

KAPSULA 
Radio África Magazine
Disponible a partir del 11 de noviembre en
www.fundacioncajanavarra.es
> Tania Adam kataluniar eta mozambiketarra da,
eta Jardunaldi hauetarako irratsaio berezi bat
prestatu du entzuleentzat, “Sonidos de la diáspora
afroespañola (Diaspora afroespainiarraren
soinuak)” izenburupean; saio horretan, musika
jartzen du eta hainbat artistarekin hitz egiten du,
hala nola Yast Solo, Baron Ya Búk-lu, Nakani Kanté
eta Marc Ayza artistekin, haien musika sorkuntzen
berri eta konpromiso sozial eta kulturalaren berri
eman dezaten.
Radio África irratiaren helburua pentsamenduaren
eta ezagutza kulturalaren tribuna bat sortzea da,
beltzen eta diaspora afrikarraren
kontakizunetarako bozgorailu bat, iruditeria
kolektiboan oihartzuna duten kontakizunetarako
bozgorailua.
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MAHAI INGURUA 
África y la COVID-19
Abenduak 16, osteguna, 19:30.
Auditoriuma
> Pandemiak Afrikan gaur egun duen
egoera ezagutzen hasteko aukera Afrika
Ezinbestekoa partzuergoko osasun
espezialisten eskutik, kontinente
afrikarrean bereziki ekitaldi honetarako
grabatutako elkarrizketen bitartez.
Lekukotza horien bitartez, egoera
testuinguruan kokatzeaz gain, osasun sare
alternatiboek Afrikan egiten duten lanari
buruz hausnartzeko datuak jasoko ditugu,
eta baliabideen eskasiari, osasun sistemen
gabeziei eta txertoen banaketa
desorekatuari nola aurre egiten dieten
azalduko digute.

LITERATUR SOLASALDIAK 
África: violencia
política, violencia
religiosa
Sonia Fernández Quincoces LitErÁfricas
blogaren editorearekin

> KAFEA LIBURUEKIN
Irailak 28, asteartea:
Estoy solo, idazlea: Mbarek Ould Beyrouk
(Mauritania).
Azaroak 2, asteartea:
Pasaje de lágrimas, de Abdourahman A.
Waberi (Yibuti).

> ÍTACA
Urriak 5, asteartea:
El atentado, idazlea: Yasmina Kadra
Azaroak 9, asteartea:
Estoy solo, idazlea: Mbarek Ould Beyrouk
(Mauritania).

TOPAKETA 
Conciencia Afro 
en Navarra
Abenduak 17, ostirala, 19:30.
Auditoriuma
> Iruñeko gazte eta elkarte afrikarrek
topaketa eta eztabaida bat proposatzen
digute afro-kontzientziaren berri izateko:
nortasunaren bereizgarriak eta afro-
kontzientziaren presentzia aktiboa gure
gizartean. Black Power, las Poderosas eta
Laida Memba ekuatoreginearraren arteko
solasaldia.

ÁFRICA IMPRESCINDIBLE

25
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ELKARTASUNA
2021eko udazkeneko jarduerak

Programa hau konfinamenduan sortu zen, isolamendua eta isola-
menduaren ondorioak leuntzeko asmoz; orain, jatorrizko asmo hori
gainditu eta gizarte hobea lortzea eta bizikidetza modu berriak plan-
teatzea ditu helburu.

COMUNIDADES EN RED

KAPSULA 
Cambiar de
perspectiva
Urriaren 18tik aurrera eskuragarri,
www.fundacioncajanavarra.es
webgunean
> Lorea Urabayen Latorre, Teseo Nafarroa.
Zahartzea ez da eritasuna… guztiok bizi
behar izanen dugun zerbait da (hala
izanen ahal da…). Baina bizitzaren
trantsizio hori eta horrek dakarren
nortasun aldaketa zail egiten zaizkigu,
bereziki. ‘Ni berri’ hori berriz definitu eta
onartzea izan daiteke bidea urteak bete
ahala irabazten eta galtzen denaren arteko
lortzeko.
Bizitzaren beste etapa batera igarotzearen
edo gertuko pertsona bat galtzearen
ondoriozko nahaste emozionala eta
jokabidezkoa ez da erraza izaten.

KAPSULA 
La experiencia 
de la soledad
Azaroaren 22tik aurrera eskuragarri,
www.fundacioncajanavarra.es
webgunean
> Lorea Urabayen Latorre, Teseo Nafarroa.
Urteak betetzearen ondoriozko zailtasunei
modu proaktiboan aurre egiteko tresnak
eskuratzea, edo aldaketak onartu eta
aldaketa horietara egokitzea funtsezkoak
izaten ahal dira zahartze prozesuan. Eta
soil-soilik laguntzan oinarritutako
estrategiak gainditu, eta gutariko bakoitzak
hobeto prestatu beharko genuke
bakardadeari aurre egiteko; horixe da gure
gizarteak duen erronka bat.
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KULTURA
2021eko udazkeneko jarduerak

Espazio honetan, pentsalariek zenbait kontzeptu klasiko definitzen
dituzte pentsamenduaren historiaren bitartez, gaur egungo mundua
azaltzeko.

AULA DEL PENSAMIENTO

HITZALDIA
Justicia
Abenduak 13, astelehena, 19:00. Auditoriuma

> Hizlaria: Miquel Seguró Mendlewicz,
Filosofiako doktorea Ramón Llull
unibertsitatean eta Humanitateetan
lizentziaduna Pompeu Fabra
unibertsitatean.
Aurkezle eta moderatzailea: Mª
Carmen Elizari, ANAFIE
Nafarroako Filosofia
Elkarteko kidea.
Justiziari buruzko galdera
gizaki guztiok bizitza
osoan geure buruari
egiten dizkiogun galdera
existentzialetako bat da.
Esperientzia
antrolopogiko orotan
agertzen da galdera hau:
“zer da bidezkoa?”.
Saio honetan, ‘Justizia’ hitza
aztertuko dugu,
Mendebaldeko ideien
historian barrena izan diren
teoria garrantzitsuenei jarraikiz,
eta bereziki erreparatuta
kalteberatasunaren kontzeptuari,
azkenaldi honetan hain ageriko nabarmendu
den aldetik. Kalteberatasuna
giza esperientziaren ardatz egituratzaile den aldetik, errealitate hori aztertu eta,
horretan oinarrituta, justiziaren gaineko hausnarketa bat proposatuko da,
partekatutako ezaugarri horren barruan txertatuta.
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Mendebaldeko kulturako hainbat herrialdetako tradizio poetikoak
ezagutzeko espazioa, haietara hurbiltzeko eta kultura berriei leihoa
irekitzeko.
Daniel Rosinok koordinatzen du programa hau, eta Nafar Ateneoa/Ate-
neo Navarro du laguntzaile.

MAPAS

HITZALDIA 
La poesía
portuguesa a
vuelo de cuervo
Azaroak 17, asteazkena,
19:00. Auditoriuma

> Manuel Vieira da Cruz
editorearekin.
Portugaleko poesiaz ari
garelarik, gehien aipatzen
den izena da Fernando
Pessoa (1888-1935). Baina
bada poesia portugesik
Pessoaz haratago ere: Luis de
Camoens (1524-1580),
portugaldarrek poeta
nazionaltzat hartzen dutena, edo
XVI. mendeko haren garaikideak;
edo aitzindariak, XII. mendean
nazionalitatea sortu zenetik Pessoak
berak, hala edo nola, ‘onartu’ zituen
modernoetara (Antero de Quental, Cesário
Verde, António Nobre,
Camilo Pessanha), baita gertuko tratua izandakoak ere
(Teixeira de Pascoaes eta Mário de Sá-Carneiro). Hitzaldi honetan, poesiaren
ikuspegi panoramikoa aurkezten saiatuko gara Pessoarengana iritsi arte;
Portugaleko literaturara hurbiltzeko gida laburtzat har daiteke.
Manuel Vieira da Cruz (Praia do Ribatejo, 1967) liburu editorea da 1988. urtetik.
Argitalpen proiektuetan lan egin izan du Portugalen eta Espainian. Lisboan, Grifo
argitaletxea sortu zuen. Iruñean, kritika kulturaleko Revisiones aldizkariaren
erredaktoreburu izan zen, eta Estetika eta Arte Garaikideko Félix Huarte katedran
argitalpenen arduraduna ere bai. Arte eta Humanitateetan doktoregai da
Nafarroako Unibertsitatean, GRISOren esparruan.
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MAPAS

HITZALDIA 
La poesía francesa 
contemporánea
Abenduak 15, asteazkena, 19:00.
Auditoriuma

> Álvaro de la Rica irakasle,
idazle eta literatur
kritikariarekin.
XIX. mendearen
amaierako iraultza
sinbolistaren
ondoren,
frantsesezko
poesian beste
sormen eztanda
bat gertatu da
aro modernoan,
elementu
originalekin
baina, aldi berean,
Mendebaldeko
tradizio poetiko
bikainenetako
batean
ainguratutako
elementuak izanik.
René Char, Ives Bonnefoy,
Francis Ponge edo Pierre-
Jean Jouve izan dira poesiaren
sugarra piztuta izan dutenak ezohiko
belaunaldi honen ostean: Valéry, Saint-John
Perse, Henri Michaux, Pierre Reverdy edo Jules Supervielle.
Álvaro de la Rica (Madril, 1965) Literaturaren Teoria eta Literatura
Konparatua irakasgaiko irakasle titularra da UNIRen. Julien Green eta
Franz Kafka idazleen biografiak ez ezik, sei liburu eta hogeita hamar bat
artikulu idatzi ditu aldizkari akademiko espezializatuetan. Literatur
kritikaria da egunkari nazionaletan (ABC, El Mundo, La Razón, La
Vanguardia) eta gaztelaniazko aldizkari kultural nagusietan: Quimera,
Revista de Occidente eta Revista de Libros. Bere azken lana Órdago, un
paseo por la frontera vasca del Pirineo (Mexiko, 2019) izan da.
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Pentsamendurako eta eztabaidarako espazio bat, Jakiunde Zientzia,
Arte eta Letren akademiarekin elkarlanean, non arlo zientifiko, sozial
eta kulturaleko hainbat protagonistak publikoarekin partekatuko
dituzten etorkizuneko gizarteak izanen dituen erronka nagusiak.
Moderatzailea: Nora Alonso, doktorea Biologian, DNA Advisory
Services.

PERSPECTIVAS

TOPAKETA 
La comprensión pública 
de la ciencia y sus
consecuencias
Urriak 14, osteguna, 19:00. Auditoriuma

> Hizlariak: Carolina Moreno Castro, Valentziako uni-
bertsitatean kazetaritzako katedraduna, kazetaritza
zientifikoan eta zientziaren pertzepzio publikoan es-
pezializatua. Eta Joaquín Sevilla, Fisikako katedra-
duna eta Kultura Zientifikoaren Katedraren zuzenda-
ria Nafarroako Unibertsitate publikoan.
Erabaki kolektiboak hartzeko garaian, herritarren na-
hiez eta lehentasunez gain, eskura dauden aukerak
eta horien ondorio aurreikusgarriak ahalik eta ondoen
ezagutu behar dira. Ezagutza hori zientziak ematen
du, baina zientziaren mezuak ez dira sinpleak izaten,
eta ez dute nahiko genukeen ziurtasun mailarik ere
izaten. Mezu horiek behar bezala ulertzea funtsezkoa
da erabaki egokiak hartzeko.
Oraindik bizi dugun COVID-19aren pandemiak adi-
bide ugari eman dizkigu. Komunikabideak oraindik
existitzen ez den ezagutza bat azaltzen saiatzen dira.
Herritarrek posible ez diren ziurtasunei buruzko me-
zuak jaso nahi dituzte, eta politikak azkar jarduten du
erabaki politikoak hartzen zientifikoak baino gehiago.
Horregatik guztiagatik, pertsonek mezuak nola hau-
tematen dituzten, horien aurrean nola erreakzionat-
zen duten eta zer ondorio izan ditzaketen jakitea oso
garrantzitsua da ebidentzia zientifikoan oinarritutako
politika publikoak diseinatzeko garaian.
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PERSPECTIVAS

TOPAKETA 
La edición genética y sus dilemas 
éticos y médicos
Azaroak 18, osteguna, 19:00. Auditoriuma

> Iñigo de Miguel Beriain UPV/EHUko Zuzenbidea eta giza genoma katedrako ikertzailearekin.
Eta Ana Zubiaga UPV/EHUko Genetikako katedradunarekin.
Ingeniaritza genetikoa bultzada eraldatzailea izaten ari da gaur egun. Zientzialariek zehaztasun
eta eraginkortasun handiz manipulatu dezakete genoma, orain arte ia imajinatu ere ezin ziren
moduetan, mutazio genetikoak zuzentzeko, DNAren sekuentzia patogenoak ezabatzeko, gene
terapeutikoak txertatzeko, geneak aktibatu edo desaktibatzeko eta abar.
Gaur egun, asmo handiko aplikazio ugaritan erabiltzen hasi da gaitasun hori, besteak beste, la-
boreen hobekuntzan, izurriteen kontrolean eta gizakien medikuntzan. Teknologia berri horrek
itxaropen handia eragiten du gaixotasun genetiko jakin batzuk sendatzeko, hala nola minbizia,
eta, aldi berean, eztabaida piztu du berriro zenbait eremutan izan dezakeen aplikazioari buruz,
hala nola giza enbrioien geneen aldaketaren kasuan.
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Nafarroako Kutxa Fundazioaren programa, Ramón Andresek zu-
zendua, zeinaren berezitasuna baita elkarrizketa eta ezagutzaren
arloan akordio bat lortzea eragozten duen oztopo oro gainditzea.

ESCUELA DE HUMANIDADES

HITZALDIA
Provincia Europa
Urriak 13, asteazkena, 19:00.
Auditoriuma

> Hizlaria: José Luis Villacañas, Filosofian
doktorea Valentziako Unibertsitatean, eta
Madrilgo Konplutentse Unibertsitatean
Filosofia eta Gizartea Departamentuko
zuzendaria.
Dipesh Chakrabarty
ikertzaile hinduak
Provinciaalizing Eu-
ropa: Postcolonial
Thought and
Historical Diffe-
rence (‘Europa-
tik at’) liburua
argitaratu zuen
Princeton-en
2000. urtean eta,
harrezkero, libu-
ruan deskribatu nahi
zuen fenomenoak al-
derdi ugari izan ditu, mun-
duko pentsamenduaren bilakaeraren ara-
zoari ez ezik, Europak esparru horretan
izan duen lidergoaren galerari ere bada-
gozkionak. Hori lehen sintoma izan zen,
eta gero kulturaren, geopolitikaren eta
ekonomiaren arloetan ere agertu zen.
Europarrek beren burua probintziakotzat
hartzen hasi behar dute, Europa Probint-
ziako biztanletzat, eta horrek esan nahi
du mundua beste modu batera ikusten
hasi behar dugula. Globalizazioa eta pro-
bintzializazioa, beraz, fenomeno sinkroni-
koak izanen dira. Baina ez dakigu sinkro-
nia horrek benetan zer ekarriko duen.

HITZALDIA
Europa, entre el
Estado nación y la
utopía cosmopolita
Urriak 27, asteazkena, 19:00.
Auditoriuma

> Hizlaria: Cristina García Pascual, Zuzenbi-
dearen Filosofian katedraduna Institut Uni-
versitari de Drets Humans
erakundean, Valentziako
unibertsitatean.
Europar Batasuneko
kide izatea harro
egoteko modukoa
da, baita etsigarria
ere herritar asko-
rentzat. Covid-aren
pandemiak argi era-
kutsi digu gure bizit-
zan eragina duten
arazo askotan nazioz
gaindiko politikak direla
beharrezkoak. Alde horretatik,
zorionekoak gara gaur egun eskualde inte-
graziorako dagoen erakunderik arrakastat-
suenetako bateko kide garelako, kide diren
herrialdeen arteko gerrak saihesteko gai de-
lako edo ehunka milioi pertsonari txertoak
eskura jartzeko gai delako. Eta, hala ere, lor-
tutako konkisten gainetik, Europar Batasuna
legezko autogobernuaren muga gisa ere
agertzen zaigu, baita zapalkuntza faktore
gisa ere.
Hitzaldi honetan Estatu nazioaren eta haren
aurkakoaren, hau da, utopia kosmopolitaren
arteko tentsioa azpimarratuko da. Gainera,
Europako ereduak mundu mailako eratze
prozesu bat bideratzeko duen gaitasuna ere
baloratuko da.
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Europaren bilakaera konplexua, potentzia teknologiko handiekin duen ha-
rremana, tentsioz inguratutako egoera geopolitikoa, operatibotasuna arian-
arian galtzen ari diren demokrazien higadura, nazionalismoen gorakada,
desoreka demografikoa eta migrazio fenomenoaren asimilazioa. Horiek
guztiak funtsezko gaiak dira, eta ziklo honetan jorratu eta eztabaidatuko
dira.

TOPAKETA 
Europa, la realidad 
y el deseo
Azaroak 3, asteazkena, 19:00.
Auditoriuma

> Arturo Leyte eta Ramón Andrésekin.
Zer da Europa gaur
egun? Ilustrazioaren
zein herentziak
ekarri gaitu ho-
naino? Egia al
da, Nietzs-
chek zioenez,
Europako
apopilorik
deserosoena
nihilismoa
dela? Europako
espiritua esaten
diogun horrek zer-
gatik du onartzen ba-
tasunaren ideia? Zatikatzeko arriskuan da-
goen eta errealitate politiko eta kulturala
higatzeko zorian duen kontinente honen
arrakalak zeintzuk diren hautematea pre-
miazkoa da.

MINTEGIA 
La democracia 
en Europa
Azaroak 25 eta 26, osteguna eta
ostirala, 19:00. Auditoriuma

> Daniel Innerarity filosofia politikoaren
katedraduna
Legitimitate funtzional
batek epikaren
gabezia
konpentsatzen ez
duen une hauetan,
Europako
proiektuak
balentria
nabarmenen
baliabiderik ez
duelarik, ezta
eraginkortasunaren
mesede diskreturik ere,
paisaia erreferentzia
negatiboz bete zaigu.
Integrazioaren askotariko legitimazioak
ahuldu direlarik, indarrean geratzen diren
kontakizun sendo bakarrak inpugnazio
populistak dira, edo ezinbestean ezartzen
diren justifikazio teknokratikoak. Aldi berean,
integrazio handiagoa lortzeko, "Europa
handiagoa" lortzeko deialdi generikoek
oihartzun hertsatzailea dute,
halabeharrezkoaren aurrean amore ematea
bezala. Europaren etorkizunari buruzko
ziurgabetasun bereziko une hauetan,
zerbaiten aurrean ziur egon gaitezke:
Europaren etorkizunak hausnarketa
partekatuen eta erabaki askeen mende egon
behar du, ez beste ezeren mende.

Pensar y (re)hacer Europa
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Nafarroako Kutxa Fundazioak Musex Industries-ekin elkarlanean
garatutako programa, soinuaren eta soinu ikerketaren inguruko
beste praktika batzuk ezagutzeko.

PAISAJE SONORO

MASTER CLASS
Creación de un set
live electrónico
audiovisual
Urriak 22, ostirala, 16:00-18:00.
Auditoriuma

> Begun soinu eta ikus-entzunezko
artistarekin
Zuzeneko ikuskizun bat sortzeak
ahalegin handia eskatzen du, eta
ezagutza eta tresna asko bildu be-
har dira agertokian funtzionatuko
duen ideia bati forma emateko.
Master class honetan, ikus-entzu-
nezko set live elektroniko bat sort-
zeko tresna aurreratuak irakatsiko
dira, Ableton Live eta Resolume-
rekin.

LIVE
Live de Sarah
Rasines con
cassettes
Urriak 22, ostirala, 18:30.
Auditoriuma

> Sarah Rasines soinu eta ikusizko ar-
tistarekin.
Sarah Rasines-ek bereizgarria abango-
ardiaren ikonoklasta izatea da; izan ere,
kasete formatua bitarteko eta helburu
bihurtu du, bai editore gisa, bai irakasle
eta artista gisa. Soinu iturritzat kaseteak
hartuta, eta sampler eta bestelako tres-
nak erabilita, edukiari eta formari dago-
kienez parerik gabeko zuzenekoa eginen
du, bere eskuen proiekzioarekin batera,
xehetasun bakar bat ere ez galtzeko.
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LIVE
Live audiovisual 
con Begun
Urriak 22, ostirala, 20:00.
Auditoriuma

> Begun soinu eta ikus-entzunezko ar-
tistarekin
Zuzeneko honetan, bat-bateko musika-
ren sorkuntza eta musika horrekin har-
monian dauden irudiak uztartzen dira.
Begun espezialista da soinu bandetan
eta landscapeetan (soinuzko paisaiak),
eta ikuslea paisaia onirikoetara erama-
ten du. Duela gutxi, Thyssen-Borne-
misza museoan, Argentinan, Mexikon,
Txilen edo Europako herrialde gehiene-
tan egon da.

DJ SETa
DJ Nemesis
Urriak 22, ostirala, 17:30-20:30.
Kafetegia

> Javier Obanos edo DJ Nemesis-ekin.
Soinu Paisaiaren saio osoan,
Civicaneko kafetegian DJ Nemesis-en
DJ Set bat izanen da, eta atsedenaldiak
eta/edo bertaratzen direnen deskonexio
uneak girotuko ditu.
Iruñeko DJ honen ibilbide profesionala
90eko hamarkadaren amaieran hasi
zen, Iruñeko "Más y Más" areto miti-
koan technoarekiko grina piztu zitzaio-
nean. Areto horretan egin zituen bere
lehen saioak, Detroiteko eta Brimingha-
meko soinuaren eraginpean. Gaur egun,
eta 20 urtetik gorako ibilbidea eginda,
Javier Obanos 'Biomech Studio' proiek-
tuan buru-belarri sartuta dabil.

CIVI actividades otoño 2021 EUSK:Maquetación 1  17/09/21  13:14  Página 37



38

CIVI actividades otoño 2021 EUSK:Maquetación 1  17/09/21  13:14  Página 38



39

HEZKUNTZA
2021eko udazkeneko jarduerak

HITZALDIA
Regenerative
buildings: utopia or
achievable reality?
Azaroak 19, ostirala, 17:30.
Auditoriuma
> Hizlaria: Amaia Zuazua Ros, Diseinuko
graduko irakaslea, Nafarroako
unibertsitatean. Energia sistemak
eraikinetan txertatu eta erabiltzearekin eta
energia sistema eraginkorren
garapenarekin lotutako proiektuetako
ikertzailea.
Arkitektura berroneratzailearen zeregina
gizakiaren beharrak naturan txertatzea da,
eta giza jarduerek ingurumenean eragiten
duten inpaktua murriztea. Arkitektura
berroneratzaileak eraikuntza estatikoen
mugak gainditzen ditu, eta naturarekin
uztartzea du xede. Pertsonek edozein
eraikinen instalazioez gozatu ahal izatea
da asmoa, baina naturaguneak
errespetatuz eta/edo horien parte izanez.

HITZALDIA
¿Por qué 
matemáticas?
Abenduak 17, ostirala, 17:30.
Auditoriuma
> Hizlaria: Gustavo Ochoa Lezaun,
Estatistika Informatikoa eta Matematika
irakaslea UPNA Nafarroako Unibertsitate
Publikoan; Nafarroako Matematika
Olinpiadaren arduraduna.
Matematika zientziaren hizkuntza eta
oinarria da. Gainera, ikasgairik
garrantzitsuena ikasteko tresnarik onena
dira: pentsatzen ikasteko. Ikasle askori
zaila eta ezatsegina iruditzen zaie
matematika, "nola egiten den" gehiegi
azpimarratzen delako eta "zergatik" eta
"zertarako" ahazten delako.
Hitzaldian, Matematika Olinpiadetako
problemen ebazpenen adibideak ikusiko
ditugu, irakaskuntza arautuan erabili ohi
ez diren prozedurak erabiliz.

Nafarroako ikastetxeetarako hitzaldi zikloa DBH4ko ikasleentzat,
Jakiunde Zientzia, Arte eta Letren Akademiarekin lankidetzan anto-
latua.
Nahi duenak parte har dezake, aurrez izena emanda helbide elek-
tronikoaren bidez (akademia@jakiunde.eus)

JAKIN MINA 2021-2022 EN NAVARRA
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Neska-mutikoak pentsalari nekaezinak dira. Jakin-minak bultzatuta,
errealitatea eta euren inguruko mundua etengabe ikasten aritzen
dira.
Nafarroako Kutxa Fundazioak jolasteko eta jolasen bidez pentsatzeko
espazio bat sustatzen du, eta hausnarketara, eztabaidara eta ezagutza
partekatura hurbiltzen ditu, modu dibertigarrian.
Musika, artea edo literatura bitarteko izanik, hainbat proposamen
aurkeztuko dira eta, jolasaren eta elkarrizketaren bitartez, galderak
egiteko eta elkarrekin hausnartzeko abiapuntu izanen dira.

JUGAR, PENSAR

> 8-11 urteko haurrentzat
> Jakinmin Praktika filosofikoen elkartearekin lankidetzan egindako

programa
> 12 plaza laborategi bakoitzeko

LABORATEGIA 
La isla
Urriak 29, ostirala, 18:00-19:30. 
3. gela
> Izaki sozialak garela eta elkarrekin
herritartasuna osatzen dugula
ulertzea funtsezkoa da haurrek arau
sozialen zergatia pentsa dezaten eta
justiziaren, etikaren eta politikaren
balioa ezagut dezaten.

LABORATEGIA
La cápsula del tiempo
Viernes 10 de diciembre, de 18:00 a
19:30. Aula 3
> Zer da gauzen itxura eta estetika?
Edertasuna, artea, plazera gure
eguneroko bizimoduan ditugun
kontzeptuak dira. Pertsonen eta gauzen
ezkutuko edertasuna ulertzera eta
aurkitzera jolastuko gara.

LABORATEGIA 
Un planeta llamado
Zargón
Azaroak 19, ostirala, 18:00-19:30. 3. gela
> Zer dira gauzak? Eta zer dira guretzat?
Gauzen esentzia, pertzepzioa, izenak,
hizkuntza edo ikuspuntuak ezagutzaren
teoriaren bidez garatzen dira. Jolasaren
bitartez, errealitatea ezagutzeko eta
ulertzeko hainbat modu aztertuko dira.
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Nafarroako Kutxa Funda-
zioak sorkuntza artistikoa
sustatu nahi du, eta haurrek
ikuspegia zabaltzeko aukera
emanen dieten esperientzia
berriak biziko dituzte. Par-
taidetzan oinarritutako ekint-
za ludikoak, ezagutza berriak
barneratu eta jakin-mina sus-
tatzeko.

ArtLAB

LABORATEGIA 
Escultura en
movimiento
Urriak 15, ostirala, 18:00-19:00.
3. gela

> 5-7 urteko haurrentzat
> Irakaslea: Elena Eraso, hezitzailea
> 8 plaza

Laborategi hau bi hizkuntzatan
oinarritzen da: arakatzeko artea eta
helburu bat duen arte kolaboratiboa.
Teknika eta material artistikoak
aztertzeko eta zentzumenak
esnarazteko espazioa da eta, bertan,
irudimena eta sormena garatzen dira,
eta garapen emozionala lantzen da.

CIVI actividades otoño 2021 EUSK:Maquetación 1  17/09/21  13:14  Página 42



FAMILIAK
2021eko udazkeneko jarduerak

43

LABORATEGIA 
Estampación 
vegetal
Azaroak 12, ostirala, 18:00-19:30.
3. gela

> 5-8 urteko haurrentzat
> Irakaslea: Garazi Valluerca
> 12 plaza

Landareekin lotutako patroi eta
siluetak estanpatzeko tailerra
Naturak berak eskaintzen dizkigun
patroi eta silueten munduan barrena
eginen dugu bidaia. Geure objektuak
erraz lortzeko moduko produktu
naturalekin kustomizatzen ikasiko
dugu.

LABORATEGIA 
Familia animal
Abenduak 17, ostirala, 18:00-19:30.
3. gela

> 4-7 haurrentzat, heldu batekin etorri
behar dute
> Irakaslea: Sandra Azcona
> 12 plaza

Animalia familia 4-7 urteko
haurrentzako jarduera da, musikarekin
lotutakoa eta familian egiteko; jolas
musikalaren bitartez, sormena,
adierazpidea eta familia lotura
sustatuko dira. Musikarekin jolasteko
proposamen sortzaile eta dibertigarria
egiten da tailer honetan, eta familiak
beren esperientziaren protagonista ez
ezik, esperientzia sortzaile ere izanen
dira, kalitatezko denbora partekatzen
duten bitartean.

ARTLAB
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4 urtetik gorako haurrentzako jarduera*. Astean behingo hitzordua,
liburuetako istorio eta pertsonaia erakargarrienekin. CIVICANeko
haur liburutegiko liburuen artean oso hurbiletik entzuteko isto-
rioak.

*Jarduera hau 4 urtetik gorako haurrentzat da. Haiekin datozen helduak eta
4 urtetik beherako haurrak liburutegiaren kanpoan geratuko dira saioa
amaitu arte. Jarduerak iraun bitartean (18:00-19:00), liburutegiko langileak
arduratuko dira haurrez. Liburutegiko gainerako ohiko zerbitzuak 19:00etatik
aurrera berrabiaraziko dira

LA HORA DEL CUENTO

Cuentos en
pequeñas dosis
Urriak 6, asteazkena, 18:00
> Sergio de Andrés kontalariarekin

Cuentos 
al vuelo
Azaroak 3, asteazkena, 18:00.
> Sergio de Andrés kontalariarekin

Cuentos con
pepitas
Abenduak 1, asteazkena, 18:00.
> Sergio de Andrés kontalariarekin

Flobin ipuin
berriekin
Urriak 20, asteazkena, 18:00
> Xabier Flamarique kontalariarekin;
jarduera euskaraz da

Witches
Azaroak 17, asteazkena, 18:00
> Virginia Moriones kontalariarekin;
jarduera ingelesez da

Flobin Aitaren
maletarekin
Abenduak 15, asteazkena, 18:00.
> Xabier Flamarique kontalariarekin;
jarduera euskaraz da
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Nafarroako Kutxa Fundazioak haurrei zuzendutako jolasteko eta
ikasteko zerbitzua eskaintzen du bere zentro kulturalean; hezkunt-
zarekin eta sormenarekin konprometitutako zerbitzua da. Neska-
mutilen artean elkarbizitza modu berriak praktikatzeko eta ezagutza
sustatzeko, partekatzeko eta elkartrukatzeko bidaia bat.
“Kamera eta ekintza” campusaren oinarria ikus-entzunezko proiektu
bat sortzea izanen da; hainbat gai eta formatu proposatuko dira eta,
horietan oinarrituta, pertsonaiak, gidoia, eszenografia eta grabazioa
eginen dira. Horretarako, beste esperientzia batzuk ikusiko ditugu.
Helburua sormena eta talentu artistikoa sustatzea da, istorioak eta
errealitate paraleloak sortuz. Gainera, beste trebetasun batzuk ere
sustatuko dira, hala nola jolasa, sukaldaritza edo irakurketa; haurrek
aktiboki parte hartuko dute beren ikaskuntza-prozesuan.

CAMPUS CIVICAN. CÁMARA Y ACCIÓN

> Norentzat: 7-11 urteko haurrentzat
> Ordutegia: 09:00-14:00
> Kontziliazio zerbitzua 08:30etik 14:30era bitarte
> Plazak: 12 plaza txanda bakoitzeko

1. TXANDA: abenduaren 27tik 31ra. Izen ematea: 75 €
2. TXANDA: urtarrilaren 3tik 5era. Izen ematea: 48 €
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Liburutegiko erakusmahaietan era askotako iradokizunak daude,
gaurkotasunaren bilakaeraren, bizitzaren erritmoaren edo urtaroen
joanaren arabera irakurtzeko.
Eguraldi onak kanpora ateratzeko gogoa eragiten du, eta liburuetan
gure urratsak nora bideratu jakiteko ideiak aurkitu ditzakegu. Eta
berriz etxeratzean, gure besaulki kuttunean eserita, irakurgai ugariz
goza dezakegu: telesail zirraragarri hura inspiratu zuen eleberria, le-
henbailehen argitu behar den krimen bat, abentura
zoro bat, erromantze bero bat, mila argumentu po-
sible
letra handi-handiarekin, ikusmena ez behartzeko.
Eta haurren sailean, liburu sorta zabala, orrien joan-
etorri etengabea gure ametsak kulunkatzeko.
Erakusleiho bakoitzeko liburuak dagokien irakurketa
gidan bilduta daude, eta gidak liburutegiaren web-
gunean kontsultatu daitezke: www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN

ESCAPARATE DE LECTURAS 

Miradas sobre 
la biblioteca 
Urriaren 4tik 29ra bitarte. 
Haur, gazte eta helduentzat
> Zineman eta literaturan
askotan aurkitu izan ditugu
liburutegietako eszenak:
liburutegi sekretuak,
misteriotsuak edo harrigarriak,
genero guztietako mila argudio
garatuz apalen artean. Lanen
aukeraketa hau Liburutegien
Munduko Eguna ospatzeko
gonbidapena ere bada,
komunitatearentzat ezinbesteko
baliabidea den aldetik. 
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ESCAPARATE DE LECTURAS 

Abecedarios,
diccionarios y
otras listas
literarias 
Azaroaren 2tik abenduaren
14ra bitarte
Haur, gazte eta helduentzat
> Alfabetoa ezinbesteko tresna da
idazteko, hizkuntza ordenatzeko
eta hitzekin jolasteko. Era berean,
ideien eta irudien bildumak osatu,
forma eman eta hiztegiak
osatzeko ere balio du. Horrela,
bada, kontsultarako material
erabilgarria izateaz gain, lan
hauek literatur genero berezi eta
bizigarri bat izatera iritsi dira,
askotariko erakusketa honetan
ikus daitekeenez.

Los libros 
del año 
Abenduaren 15etik urtarrilaren
16ra bitarte. Liburutegia
> Nafarroako Kutxa Fundazioaren
liburutegiak azken hamabi
hilabeteetan jasotako lanik
garrantzitsuenak gogoratuz agurtzen
du urtea. Gustu desberdinetarako eta
adin guztietarako literatur eskaintza
zabala. 
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Liburutegiak bat egiten du Liburutegiaren Nazioarteko Eguneko ospa-
kizunekin, eta liburutegiek fikzioan duten irudiarekin lotutako propo-
samenak eginen ditu.

DÍA INTERNACIONAL DE LA BIBLIOTECA 
(URRIAK 24)

HITZALDI-PROIEKZIOA
Bibliotecas: gafas, secretos 
y mucho silencio 
Urriak 21, osteguna, 19:30. Liburutegia
> Julio Alonso Arévalorekin
Gazteentzat eta helduentzat. (ikus 56. or.)

PRESTAKUNTZA JARDUERA 
Visitas guiadas a la biblioteca 
Urriak 25, azaroak 22 eta abenduak 20, astelehena,
17:00. Liburutegia
> Koordinatzailea: Lorena Gil, CIVICAN liburutegia (ikus
60. or.)

IRAKURGAIEN
ERAKUSLEIHOA 
Miradas sobre 
la biblioteca 
Urriaren 4tik 29ra bitarte
Haur, gazte eta
helduentzat

(ikus 47. or.)
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Liburutegiak bost irakurketa klub koordinatzen ditu: helduent-
zako lau eta haurrentzako beste bat. Irakurketa klubetako
kide izan eta literatur solasaldietan parte hartzeko, izena
eman behar da aldez aurretik.

TERTULIAS LITERARIAS

AFRIKA: INDARKERIA POLITIKOA,
INDARKERIA ERLIJIOSOA
Aurreko urteetan bezala, Afrikako autoreak eta paisaiak dira
udazken honetako irakurgaien ardatz nagusia hainbat irakurketa
klubetan. Oraingo honetan, hautatutako lanek indarkeriaren gaia
dute komunean,
tamalez, kontinentearen zati handi baten egunerokotasunaren
parte baita.
Sonia Fernández Quincoces LitErÁfricas blogaren editorearekin
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Ítaca
Asteartea, 18:00. 1. gela
> Literatura historikoa eta bidaietakoa.
Helduak. Koordinatzailea: Diana Pindado
Urriak 5:
El atentado, idazlea: Yasmina Kadra
Azaroak 9:
Estoy solo, idazlea: Mbarek Ould Beyrouk
(Mauritania). Sonia Fernández
Quincocesekin.

Café con libros
Asteartea, 18:00. 1. gela
> Genero guztietako literatura. Helduak.
Koordinatzailea: Olga Balbona
Irailak 28:
Estoy solo, idazlea: Mbarek Ould Beyrouk
(Mauritania)
Azaroak 2:
Pasaje de lágrimas, idazlea: Abdourahman
A. Waberi (Yibuti). Sonia Fernández
Quincocesekin.
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TERTULIAS LITERARIAS

Liburuz liburu:
Cuidados mutuos 
Asteartea, 18:00. 1. gela
> Literaturari buruzko solasaldia
euskaraz. Helduak. Koordinatzailea:
Ángel Erro
Zaintza lanak: egoera ahulagoan
dagoen norbaiten ardura nork bere
gain hartzearen morrontza eta
ankerkeria. Gai hori lantzen da,
beste askoren artean, bi liburu
hauetan; iraganetik orainera jauzi
eginez, Olasagarreren eleberrian
bezala, edo narrazio laburren
bitartez, Rodriguezek egiten duen
moduan. Bietan ere besteen
intimitateetan barneratuz.
Urriak 26:
Poz aldrebesa. Juanjo Olasagarre
Azaroak 23:
Bihotz handiegia. Eider Rodriguez

Mirador de cuentos:
Abecedarios:
palabras e imágenes
Asteartea, 18:00. 1. gela
> Haur literaturari buruzko solasaldia.
Helduak. Koordinatzailea: Sara
Machuca
Asmo didaktiko argia zutela sortu
ziren arren, alfabetoetan bilakaera
gertatu da egiturari eta estetikari
dagokienez, eta balio artistiko
handiko literatur genero bat izatera
iritsi dira album ilustratuaren barruan.
Horren adibide ugari ikusiko ditugu.
Urriak 19, asteartea:
Letrak ikasten.
Azaroak 16, asteartea:
Alfabeto literarioak.

El viernes… TBO 
Ostiraletan, hamabost egunean
behin, urriaren 8tik abenduaren 17ra
bitarte, 18:00. 1. gela
> Haurren komiki kluba, 9 urtetik
aurrera. Koordinatzailea: Sara Machuca
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.

AURKEZPENA 
Catálogo de
animales 
Urriak 1, ostirala, 18:00. 
Haur liburutegia
Familientzat
> “Ostiralean… komikia” haurren

komiki klubaren eskutik,
“Komikietako animalien
katalogoa” aurkezten
dugu, irakurle talde honek
egindako koaderno

artistikoa.
Katalogo
horretan,
haurren
irakurgaietan
protagonista
izaten diren
abere eta piztia

gogokoenak
biltzen dira.
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Urteko liburu onenen aurkezpena.
GUÍA DE LECTURA

TOPAKETA 
PRESENTACIÓN
DE LA GUÍA DE
LECTURA 
Abenduak 14, asteartea, 18:00.
Auditoriuma
> Nafarroako Kutxa Fundazioaren
liburutegiak urteko gida
aurkeztuko du, urte osoan
argitaratutako berrikuntza onenen
laburpena eginez.
Hautatutako izenburuen sorta,
adinaren eta generoaren arabera
multzokatuta, irakurgai
gustukoenak aukeratu ahal izateko:
poema liburuak, saiakerak,
komikiak, album ilustratuak. Hitz
egiteko eta iradokizunak
trukatzeko aukera paregabea,
orrialdez orrialde.
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TOPAKETA 
Itzulpengintzaren
erronka
Urriak 28, osteguna, 19:30.
Liburutegia
Itziar Díez de Ultzurrun
itzultzailearekin; EIZIE Euskal
Itzultzaile, Zuzentzaile eta
Interpreteen Elkarteko lehendakaria
da.

> Jarduera euskaraz eginen da.
Itzulpenek mundua josi eta gure
munduak zabaltzen dituzte.
Literatura euskarara
ekartzen duten itzultzaileei
esker, literatura
unibertsalaren bidetik
euskaraz ibil gaitezke.
Saioan, erronka horrek
dakartzan alderdiei buruz
hitz egingo dugu.
Itziar Diez de  Ultzurrun
(Iruñea, 1967): Euskal Filologia
eta Antropologia ikasketak egin
ditu, eta itzultzaile profesionala da.
Hainbat liburu ekarri ditu euskarara
(Claudel-en Le rapport de Brodeck;
Perec-en Les Choses ; Woolf-en
Mrs Dalloway...) eta EIZIEko
lehendakaria da 2019. urtetik.

Literatur solasaldien progra-
ma; topaketak liburutegian,
apalen ondoan, gure inguruko
idazleekin eta kultura eragi-
leekin, iritziak eta proiektuak
partekatzeko.

VECINOS DE LETRA
- LETRAKIDE
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TOPAKETA 
El oficio 
de editor
Azaroak 18, osteguna, 19:30.
Liburutegia
Unai Pascual Denonartean
argitaletxeko editorearekin.
> Editorea sortu ala egin egiten da?
Nola ematen zaio forma argitalpen
proiektu bati?
Zer zentzu du gero eta digitalagoa
den gizarte batean liburu analogikoak
argitaratzeak? Topaketa honetan,
Unai Pascual editore polifazetikoak
galdera honi eta beste askori
erantzungo die, eta edizio
independentearen bide malkartsu
bezain zirraragarriaren zertzeladak
emango ditu. Argitaletxe handien
aurrean, industrian monopolioa eta
globalizazioa nagusi diren honetan,
abenturazale ausart izaki, editore
txikien lana ezinbestekoa da liburuen
alderdi gizatiarrenari eusteko.
Unai Pascual soziologian
lizentziaduna da eta duela hogeita
bost urtetik ari da liburugintzan
lanean; idazlea, liburu saltzailea,
kultur sustatzailea, banatzailea… izan
da. 2008az geroztik Denonartean
argitaletxeko zuzendaria da, Enrique
Hualde bazkidearekin batera.

VECINOS DE LETRA - LETRAKIDE
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HITZALDI-PROIEKZIOA
Bibliotecas: gafas,
secretos y mucho
silencio 
Urriak 21, osteguna, 19:30.
Liburutegia.
> Julio Alonso Arévalo
liburuzainarekin.
Liburutegiaren Nazioarteko
Egunarekin batera, zineman,
literaturan, publizitatean…
agertu diren liburutegien
adibide ugaritan barrena
eginen dugu ibilbide bat.
Horrela, bada, irudien eta
testuen bitartez, gizarteak
liburutegiari buruz eta
liburutegia kudeatzen duten
pertsonei buruz duen irudia
urteetan zehar nola garatu den
ikusi ahal izanen dugu. Ikuspegi hori
pentsamolde aldaketetara egokitu da,
baita liburutegiak gizartean betetzen
dituen rol berrietara ere.
Julio Alonso Salamancako Unibertsitateko Itzulpen eta
Dokumentazio Liburutegiko arduraduna da, eta, liburutegien munduko ikertzaile
den aldetik, hainbat liburu eta artikulu espezializatu ugari idatzi ditu.

Liburutegiko ohiko funtzionamendua eteten duten proposamenak,
hitzak irudiekin, soinuekin, usainekin, testurekin, zaporeekin... konbi-
natzen dituzten irakurgaiak. Literaturan murgiltzeko gonbidapen bat,
beste hizkuntza eta gozamen batzuk ezagutzeko. Bazatoz gurekin?

LEER CON LOS CINCO SENTIDOS
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DE VIVA VOZ

DE VIVA VOZ
Urriaren 4tik abenduaren 20ra, 18:00. Haur liburutegia
4 urtetik gorako haurrentzat. Sarrera librea, aretoa bete arte.
> Irakurketa sustatzeko programa, helburu duena haurrak testu onenetara
hurbiltzea heldu baten ahotsaren bitartez; hurbileko topaketa bat, non hitzak
bizirik dauden eta liburu baten erakargarri guztia erakusten duten.
Boluntario talde batek txandaka irakurtzen ditu testuak, liburutegiko taldearen
aholkuei jarraituz: ipuinek eta poemek soinua jarriko diete liburutegiko
astelehenei.
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IDAZKETA TAILERRA
Échale cuento 
Azaroaren 12 eta 26 eta abenduak 17, ostirala, 18:30etik 20:30era. 1. gela
> Koordinatzailea: Marisol Artica, idazle eta kazetaria
> 12-16 urteko gazteentzat
> Plazak: 12
Idaztea gogoko duzu, baina ez zara inoiz ausartu? Ipuinak eta kontakizunak idazten
dituzu, baina beti iruditzen zaizu zerbaitek huts egiten duela?
Tailer honetan, ongi funtzionatuko duen istorio bat nola sortu eta irakurlearen arreta
nola geureganatu ikusiko dugu, gehiago irakurtzeko irrikaz gera dadin.

Nerabe eta gazteei zuzendutako proposamenak. Topaketarako eta
aisialdirako espazioak, irakurketari eta fikzioari lotuta askotariko
arloetan.

BIBLIOTECA, TERRITORIO JOVEN
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ZERBITZU BEREZIAK
Etxez etxeko 
mailegua*
> Aldez aurretik telefonoz eskatutakoaren
arabera aukeratutako liburuak, aldizkariak
edo ikus-entzunezkoak bidaltzen dira.

Irakurketak
telefonoz*
> Astean behin, boluntarioek telefonoz
hots egiten diete izena eman dutenei, eta
aldez aurretik adostutako testu mota bat
irakurtzen diete (kontakizuna, poema,
eleberri baten kapitulu bat, prentsa...).

Testu irisgarrien
bilduma 
> Letra arras handia eta marjina zabalak
dituzten liburuak, (XL) etiketarekin
identifikatuta. Irakurketa gidan XL letran
agertzen dira; liburutegiaren webgunean
deskarga daiteke:
www.bibliotecaspublicas.es/CIVICAN

*Bi zerbitzuak mugikortasun arazoengatik
edo konfinamenduagatik liburutegira joan

ezin diren pertsona guztiei ere ematen
zaizkie.

Donibane auzoko Adinekoen Aldeko Itunaren baitan, CIVICAN Libu-
rutegiak,Yamaguchiko Liburutegi Publikoarekin batera, zenbait zerbitzu
eskaintzen ditu, DYAk eta Cáritas Donibane elkarteak aukeratu eta
prestatutako boluntarioen laguntzaz.

LA BIBLIOTECA CON LAS PERSONAS MAYORES
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CONOCE TU BIBLIOTECA  

PRESTAKUNTZA
JARDUERA
Bisita gidatuak
liburutegira
Urriak 25, azaroak 22 eta
abenduak 20, astelehena,
17:00. Liburutegia
> Gazteentzat eta helduentzat.
Koordinatzailea: Lorena Gil
Liburutegiko ataletan barrenako
ibilbidea, funtsa antolatzeko
sistema, katalogoak
kontsultatzeko modua eta
zerbitzuen funtzionamendua
ezagutzeko. Idatzizko informazio
osagarria emanen da.

PRESTAKUNTZA JARDUERA
Liburutegia sakelan
Astelehena, 12:00etan eta osteguna 17:00etan.
Urriaren 1etik abenduaren 23ra bitarte
> Gazteentzat eta helduentzat. Koordinatzaileak:
Lorena Gil eta Diana Pindado
Prestakuntza saio pertsonalizatuak, liburutegiko
baliabide digitalak erabiltzen ikasteko. Bakarka edo
binaka. Norbere telefono, tableta edo ordenagailu
eramangarriarekin:

1. KATALOGOA: sartu “Nire liburutegia”
atalean, eta bilatu liburuak, eskatu erosketak
edo berritu maileguak.
2. LIBURUTEGI DIGITALA: kudeatu mailegua
plataforma digitaletan (eBiblio, eFilm eta
eMagazine).
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IKASTETXEEN BISITAK
Liburutegia,
hurbiletik
> Jarduera hau hezkuntza ziklo
guztietako ikasle talde txikientzat da.
Koordinatzaileak: Sara Machuca eta
Lorena Gil, CIVICAN liburutegia.
Jarduera honen helburua da liburutegian
dauden baliabideak ezagutzera ematea
eta bertako zerbitzuek nola
funtzionatzen duten azaltzea.
Jardueraren dinamika taldearen
ezaugarrietara moldatzen da.
Ezinbestekoa da aurrez hitzordua
eskatzea, formatua eta egun libreak
aztertzeko. Parte hartzeko eskaerei
hurrenkera kronologikoaren eta
egutegiko egun libreen arabera
erantzunen zaie.

Irakasleentzako
bisita gidatuak
Urriak 5 eta azaroak 2, asteartea,
17:00. Liburutegia 
> Talde txikitan (4 edo 5 irakasle)
eginen den topaketa, Sara Machucak
koordinatuta, liburutegian erabilgarri
dauden baliabideak, horiek erabiltzeko
modua eta eskaintzen dituzten aukera
didaktikoak ezagutzeko.

Eskola Liburutegiari
Laguntzeko
Zerbitzua (SABE)
> Behar espezifikoen arabera irakurgai
interesgarriak aukeratzeko
orientabidea.
Irakurzaletasuna sustatzeko edo
liburuen mundura hurbiltzeko jarduerak
martxan jartzeko aholkularitza.

MAILEGU BEREZIA
Sorta eta maleta
bidaiariak
> Liburutegiak zenbait liburu sorta
ditu eskola taldeei baldintza
berezietan mailegatzeko. Bi sorta
mota daude:

- Izenburu beraren 15-20 aleko
sortak (haur, gazte eta
helduentzako lanen bilduma
askotarikoa).

- Hainbat adinetarako gaikako
sortak (genero edo gai jakin
bati buruzko 20-30 lanen
bildumak).

Nafarroako Kutxa Fundazioaren programa, liburutegiaren baliabideak
hezkuntza komunitateari ezagutzera emateko eta haur zein gazteengan
irakurtzeko ohitura sustatzeko.

PROGRAMA BIBLIOTECA-ESCUELA
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