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OS9DABERRIA

Azaleko irudiaren egilea Violeta Bastida Alba da; “El abrazo” du izenburua,
eta Imagina CIVICAN XI. Diseinu Lehiaketako finalista izan zen.

CIVICAN - Nafarroako Kutxa Fundazioaren zentro 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

CIVICAN, NAFARROAKO KUTXA
FUNDAZIOAREN ZENTRO KULTURALA

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.
3

2022KO UDABERRIKO
CIVICAN PROGRAMA
CIVICANek udaberri honetarako prestatu
duen programazioa errealitatearen behaketan oinarritzen da eta, parte-hartzearen
eta lankidetzaren bitartez, herritarren pentsamendua sortzeko gune izatea du xede.
Proposatzen diren programetan, pentsamendu garaikideko laborategiak ezarri
nahi dira, gaur egungo gaiei buruzko dokumentazio funts bat osatu, CIVICAN herritarren ezagutzaren artxibo bihurtuz eta
askotariko pertsona eta ikuspegien arteko
berdintasunezko topaketak eraginez.
Bereziki azpimarratzen dira Fundazioarekin
lotura handiena duten gaiak, hala nola
pentsamendu garaikidea, liburua eta hirugarren kultura. Gainera, egungo garai
modernoetan diziplinen eta kanalen hibridazioa gertatzen da, kultura gizartearekin harremanetan jartzeko beharra, baterako sorkuntzari, hausnarketari eta esperimentazioari dagokienez.
Gainera, proposamenak 2030 Agendari
jarraitzen dio, eta bat egiten du pobreziari
amaiera emateko, planeta babesteko eta
mundu osoko pertsonen bizitzak eta perspektibak hobetzeko ekintzarako dei unibertsalarekin, bereziki erreparatuta Nafarroan bizi direnei eta lan egiten dutenei.
Publiko guztiei eta horietako bakoitzari
bideratutako proposamena da, ikuspegi
sozial batetik begiratuta (adinaren eta
parte-hartzearen arabera bereizita), baita
kulturaren ikuspegitik ere (interesak eta
jakin-mina), bitartekaritza-programak sendotuz, lankidetzak eta sareko lana indartuz,
eta egungo egoerari erantzunez, gero eta
digitalizazio handiagoa baitago eta kulturaren kontsumoan paradigma aldatzen
ari baita.
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12

INFORMAZIOA

- Encontrar la
danza
- Enclave
Fortissimo
- Tertulias
literarias
- De viva voz
- La biblioteca
con las
personas
mayores

24

KULTURA ETA
PENTSAMENDUA

- Nola iritsi
- Ordutegiak
- Jardueretan
parte hartzea
- CIVICAN sare
sozialetan
- Kafetegia
- Aretoak uztea
eta alokatzea
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BITARTEKARITZA
PROGRAMAK

- Diálogos de
medianoche
- Escuela de
humanidades
- Perspectivas
- Paisaje sonoro
- XII Certamen
de diseño
imagina
CIVICAN

Ez huts
egin!
- Espacio
cocina

40

OSASUNA ETA
ONGIZATEA
- La incubadora
- Grupos de
conversación

- Fundación
Caja Navarra
en abierto
- Foro Isterria
- Otras miradas
- Comunidades
en red
- Tránsitos

34

HEZKUNTZA

44

ELKARTASUNA

50

GAZTEAK ETA
FAMILIAK

- (Re)Pensar
la ciudad que
habito
- ArtLab Espacio
de creación
- Mi primera vez
- La hora
del cuento
- Territorio joven

- Biblioteca de
pensamiento
compartido
- Servicios
bibliotecarios
- Formación de
personas
usuarias

62

LIBURUTEGIA

5

astelehena

4

asteartea

5

LA BIBLIOTECA EN
EL BOLSILLO 65. or.
12:00 Astelehenero
DE VIVA VOZ 22. or. 18:00
IMAGINA CIVICAN 32. or.

Lehiaketa

TERTULIAS
LITERARIAS 20. or.

18:00 Kafea liburuekin.
Atracción perversa

IRAKASLEENTZAKO
BISITA GIDATUAK
67. or.
ELKARRIZKETA
TALDEAK 39. or.

Apirilaren 13ra arte

19:00 Frantsesa.

11

12

DE VIVA VOZ 22. or.

TERTULIAS
LITERARIAS 21. or.

18:00

asteazkena

6

ELKARRIZKETA
TALDEAK 39. or.

10:00 Ingelesa

Asteazkenetan
IKASTAROA 56. or.

17:30 Creación de videojuegos
con Roblox

Astearteetan

18:00 Liburuz liburu. Beltzaren
ifrentzua
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LA HORA DEL
CUENTO 59. or.

18:00 Cuentos ricos en fibra

BISITA GIDATUA 47. or.

HITZALDIA 26. or.

18:30 Felices Lab

19

20

19:00 La Divina Comedia

apirila

18

6

BISITA GIDATUA 47. or.

18:30 Felices Lab
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ERAKUSKETA 50. or.

Yo, Tú, Ellas

Maiatzaren 23ra arte
DE VIVA VOZ 22. or. 18:00
BISITA GIDATUAK
LIBURUTEGIRA 65. or.

IKASTAROA 56. or.

18:00 Laboratorio de arte y
creatividad

AHOZKO NARRAZIOA
51. or. 18:30 Libres e iguales

CURSO 56. or.

26

27

TERTULIAS
LITERARIAS 20. or.

LA HORA DEL CUENTO
59. or. 18:00 Pontxaren ipuin eroak
ENTZUNALDI GIDATUA
18. or. 19:30 Concierto 10.

18:00 Ítaca. India: reinventando
caminos

17:30 Creación de videojuegos con Roblox

Imprescindibles

IMAGINA CIVICAN 32. or.
- Kapsula. Diseinu finalistak
www.fundacioncajanavarra.es

- Bozketa. Publikoaren saria
Maiatzaren 1era arte

EGUTEGIA APIRILA_EKAINA 2022
osteguna

ostirala

1

ERAKUSKETA 46. or.

Felices Lab

Apirilaren 21era arte
ESCAPARATE DE
LECTURAS 25. or.

Cervantes sariak

Apirilaren 30era arte

larunbata

2

igandea

3

LA HORA DEL
CUENTO 59. or.

18:00 Saio berezia.
Cuentos para celebrar

ESCAPARATE DE
LECTURAS 20. or.

Andersen sariak

Apirilaren 30era arte

7

8

9

CLUB DE
LECTURA 61. or.

LABORATEGIA 61. or.

18:00 TBO tras la pista

18:00 Programa tu guitarra
electrónica

14

15

16

17

21

22

23

24

LA BIBLIOTECA EN
EL BOLSILLO 65. or.
17:00 Ostegunetan

INAUGURAZIOA ETA
MAHAI-INGURUA 46. or.

18:30 Miradas a la felicidad
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ELKARRIZKETA
TALDEAK 39. or.

19:00 Euskara.
Ostegunetan

TERRITORIO
JOVEN 60. or.

LABORATEGIA 57. or.

18:00 Biblioteca en miniatura

17:00 El club de ADA

LA HORA DEL
CUENTO 59 or.

18:00 Saio berezia.
Todo es posible

28

29

30
(RE) PENSAR LA
CIUDAD QUE HABITO
53. or.

18:00 Laboratorio. Huts

7

astelehena

2

DE VIVA VOZ
22. or. 18:00

ESCAPARATE DE
LECTURAS 37. or.

- Álbumes, naturalmente
- El álbum también es cosa de
mayores. Ekainaren 3ra arte

asteartea

3

4

TERTULIAS
LITERARIAS 21. or.

17:30 Creación de videojuegos
con Roblox

18:00 Mirador de cuentos.
El álbum al natural

10

18:00 Laboratorio de arte y
creatividad

HITZALDIA 27. or.

19:00 La elegía “Stuttgart”
(Hölderlin)

Cognitiva y Diseño Universal

17

DE VIVA VOZ 22. or. 18:00
ONLINE IKASTAROA
51. or. 18:30 Accesibilidad

maiatza

Cognitiva y Diseño Universal

8

23

IKASTAROA 56. or.

18:00 Laboratorio de
arte y creatividad

VISITAS GUIADAS
A LA BIBLIOTECA 65. or.
DE VIVA VOZ 22. or. 18:00
ONLINE IKASTAROA
51. or. 18:30 Accesibilidad

Cognitiva y Diseño Universal

IRAKASLEENTZAKO
BISITA GIDATUAK 67. or.
ENCONTRAR
LA DANZA 16. or.

18:00 Residencia de inclusión
TERTULIAS
LITERARIAS 20. or.

18:00 Kafea liburuekin.
Atracción perversa

TERTULIAS
LITERARIAS 20. or.

31

Ekainaren 17ra arte

TOPAKETA 29. or.

19:00 Polarización política. Una
amenaza local y global

IKASTAROA 56. or.

LA HORA DEL
CUENTO 59. or.

18:00 Gizarteratzeko egonaldia

30

Descartados

17:30 Creación de videojuegos
con Roblox

ENCONTRAR
LA DANZA 16. or.

18:00 Ítaca. India: reinventando
caminos

DE VIVA VOZ 22. or. 18:00
ERAKUSKETA 48. or.

IKASTAROA 56. or.

25

19:00 Tejiendo redes de...

18:00 Laboratorio de arte y
creatividad

18

24

MESA REDONDA 45. or.

IKASTAROA 56. or.

IKASTAROA 56. or.

18:00 Cuentos sabrosos

ONLINE IKASTAROA
51. or. 18:30 Accesibilidad

18:00 Laboratorio de arte y
creatividad

11

LA HORA DEL
CUENTO 59. or.

19:00 Cómo contrarrestar la
desinformación anti migrante y
discursos de odio

IKASTAROA 56. or.

19:00 Las Elegías de Duino (Rilke)

17:30 Creación de videojuegos
con Roblox

TOPAKETA 49. or.

16

HITZALDIA 27. or.

19:00 Arte variopinto
en la cocina

18:30 Accesibilidad Cognitiva y...
DE VIVA VOZ
22. or. 18:00
IKASTAROA 56. or.

IKASTAROA 56. or.

TAILERRA 43. or.

ONLINE IKASTAROA 51.
or.

9

asteazkena

TERTULIAS
LITERARIAS 21. or.

18:00 Mirador de cuentos.
El álbum al natural

17:30 Creación de videojuegos con Roblox

18:00 School is cool

ENTZUNALDI
GIDATUA 19. or.

19:30 Concierto 12. La fuerza
del destino

EGUTEGIA APIRILA_EKAINA 2022
osteguna

ostirala
IMAGINA
CIVICAN 32. or.

larunbata

5

6

TAILERRA 43. or.

CLUB DE
LECTURA 61. or.

TERRITORIO
JOVEN 60. or.

18:00 TBO tras la pista

17:00 El club de ADA

TOPAKETA 25. or.

(RE) PENSAR LA
CIUDAD QUE HABITO
54. or.

19:00 Arte variopinto
en la cocina

12:00 Sari banaketa

19:00 Del realismo mágico al
realismo trágico
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19:00 Arte variopinto en la cocina

18:00 Laboratorio. Cabañas e
intersticios

13

14

Despertar la mirada
del asombro
18:00 Inauguración

ENCONTRAR
LA DANZA 16. or.

18:00 Residencia de inclusión

15

ESPERIENTZIA 58. or.

19:00 El poder de la imagen:
publicidad y gastronomía

ERAKUSKETA 35. or.

8

TAILERRA 43. or.

TOPAKETA 43. or.

19

7

17:00 Jugando con las estaciones: La primavera

20
CLUB DE
LECTURA 61. or.

18:00 TBO tras la pista
HITZALDIA 46. or.

HITZALDIA 46. or.

Salud Mental y Dis21 10:00
capacidad Intelectual...
10:00etatik 14:00etara eta
16:00etatik 20:00etara. Tailerra
Producción musical con dispositivos móviles IOS o Mac OS

17:30 Salud Mental y
Discapacidad Intelectual:
nuevos retos

TERRITORIO JOVEN
60. or. 17:00 El club de ADA
ESPERIENTZIA 57. or.

26

27

28

ENCONTRAR
LA DANZA 16. or.

18:00 Gizarteratzeko egonaldia
LITERATUR
SOLASALDIA 41. or.

18:00 Cocinando historias

22

PAISAJE SONORO 30. or.

17:00 Despertar la mirada
del asombro

TOPAKETA 36. or.

igandea

18:00 Jugando y creando juntos
TAILERRA 36. or.

De 11:00 a 13:00
Crear con el entorno

29

PAISAJE SONORO 30. or.

- 18:30etik 21:00etara DJ Set-a.
Vema
- 19:00 Zuzeneko ikus-entzunezkoa. Esplendor Geométrico
- 20:30 Topaketa. El futuro de la
música industrial y el noise

9

astelehena

asteartea

asteazkena

1
CONCIERTO 19. or.

19:30 Concierto de Cámara
Nº 6. Reicha

6

ESCAPARATE DE
LECTURAS 21. or.

7

Ekainaren 30era arte

TERTULIAS
LITERARIAS 21. or.

8

Lecturas de verano

DE VIVA VOZ 22. or. 18:00
MAHAI-INGURUA
48. or.

18:00 Liburuz liburu. Beltzaren
ifrentzua

14

DE VIVA VOZ 22. or.

ekaina
10

HITZALDIA 28. or.

15
TOPAKETA 29. or.

18:00

20

18:00 Sorgin txikia
19:00 Los Cuatro Cuartetos
(Eliot)

18:30 Los mayores y
la exclusión social

13

IPUINAREN
ORDUA 59. or.

19:00 Populismos en Europa.
¿Auge o declive?

21

22

28

29

BISITA GIDATUAK
LIBURUTEGIRA
65. or.
DE VIVA VOZ 22. or.

18:00

27
DE VIVA VOZ 22. or.

18:00

EGUTEGIA APIRILA_EKAINA 2022
osteguna

ostirala

larunbata

2

3

4

EXHIBICIÓN 15. or.

CLUB DE
LECTURA 61 or.

EXPERIENCIA 58. or.

19:00 Generación danza

18:00 TBO tras la pista

igandea

5

17:00 Juego y arte en la
primera infancia
TERRITORIO
JOVEN 60. or.

17:00 El club de ADA

9

10

11

12

(RE) PENSAR LA
CIUDAD QUE HABITO
55. or.

18:00 Laboratorio.
VicVac urbano

16

17

18

19

23

24

25

26

30

11

INFORMAZIOA
NOLA IRITSI
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.

ORDUTEGIAK
Informazio puntua - Astelehenetik larunbatera, 09:00-21:00
Liburutegia (12 urtetik gora) - Astelehenetik ostiralera, 09:00-14:00 eta 16:0021:00. Larunbatetan, 09:00-14:00
Haur Liburutegia (0-12 urte) - Astelehenetik ostiralera, 17:00-20:00 Larunbatetan,
10:00-14:00 eta 17:00-20:00. Oporraldian, astelehenetik larunbatera, 10:00-14:00
eta 17:00-20:00
Kafetegia - Astelehenetik ostiralera, 09:30-14:00 eta 16:00-21:00. Larunbatetan,
10:30-14:00 eta 16:00-21:00.

JARDUERETAN PARTE HARTZEA
Auditoriumeko jarduera guztiak streaming zerbitzuaren bidez emanen dira,
Nafarroako Kutxa Fundazioak YouTuben duen kanalaren bitartez.
CIVICAN gune 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. Besterik adierazi
ezean, jardueretara* sartzeko plaza erreserbatu behar da posta elektronikoz (informacioncivican@fundacioncajanavarra.es) edo Nafarroako Kutxa
Fundazioaren Linean (948 222 444), martxoaren 29tik (09:00) 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.
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KAFETEGIA
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.

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.

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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Encontrar la danza
Enclave Fortissimo
Tertulias literarias
De viva voz
La biblioteca con
las personas
mayores

BITARTEKARITZA

PROGRAMAK
14

2022ko udaberriko jarduerak

BITARTEKARITZA PROGRAMAK
ENCONTRAR LA DANZA
La Faktoria Choreographic Center zentroarekin lankidetzan eginen
den bitartekaritza proiektua, dantza garaikidea Nafarroako publikoa
guztietara hurbiltzeko.

IKUSTALDIA

Generación danza

Ekainak 2, osteguna, 19:00. CIVICAN plaza
> Dantza garaikidean interesa duten gazte eta helduentzat.
> Koordinatzaileak: Diego Pazó eta Lucía Burguete (La Faktoria Choreographic Center)
Nafarroan artista hasiberrien eskutik sortzen ari diren askotariko proposamen artistikoak
ikusi ahal izanen dira. Gainera, solaserako gune bat ere sortuko da, bertaratzen direnek
galderak eta iruzkinak egin ahal izan ditzaten eta, hartara, proposamenen hausnarketa
estetikoan parte har dezaten.

RIART

Idoia Rodríguez eta Rafa Arenasek sortu duten Iruñeko kolektibo gaztea. Pieza hau
arkitektura eta mugimendua uztartzea xede duen proiektu koreografikoa da. Dantza
urbanoak, parkour eta dantza garaikidea dimentsio berean flotatzen.

Anuar D. B.

Marokon jaiotako irakasle eta artista multidisziplinarra. Jardunbide artistikoa bere
historia pertsonalarekin loturik dago; izan ere, bere historiaz birjabetzen da ahalduntze
indibiduala bilatzeko, auzo marjinaletako azpikulturen eraginpean.

Clarissa Costagliola

Italian urtean jaio zen 1997. urtean, eta Iruñera etorri zen La Faktoria zentro
koreografikoan ikastera. Proposamen hau dantza garaikideko bakar saio bat da eta,
T.S. Elliot-en Burnt Norton poeman inspiratuta, gorputzetik abiatuta bilaketa bat
egitea proposatzen da.
15

2022ko udaberriko jarduerak

BITARTEKARITZA PROGRAMAK

ENCONTRAR LA DANZA

EGONALDI
ARTISTIKOA

Residencia
de inclusión

Maiatzaren 17tik 26ra.
Astearte eta ostegunetan,
18:30-19:30 3. gela eta
CIVICAN plaza
> Dantzan interesa duten 60
urtetik gorako emakumeei
zuzendutako jarduera
> Irakasleak: Marta Coronado,
La Faktoriako zuzendarikidea
eta nazioarteko
dantzaria/koreografoa; eta Olatz
Larunbe, La Faktoriako
entrenamendu profesionaleko
nazioarteko programako ikasle
nafarra
Egonaldi honen helburua
belaunaldien arteko interakzioa
eta normalean dantzara
hurbiltzen ez diren kolektiboen
parte-hartze aktiboa sustatzea
da, betiere interpretearen
posiziotik. 60 urtetik gorako
emakumeei, bereziki, zuzenduta
dago, elkarrekin egon daitezen
eta dantza haientzat zer den
partekatu eta laburbildu
dezaten, betiere dantzatzen
duen pertsonaren ikuspegitik
begiratuta.
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2022ko udaberriko jarduerak

BITARTEKARITZA PROGRAMAK

17

2022ko udaberriko jarduerak

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.

ENTZUNALDI GIDATUA

Concierto 10. Imprescindibles
Apirilak 27, asteazkena, 19:30. Auditoriuma

> Musikan interesa duten gazte eta helduentzat
> María Setuáin musika bitartekaritzan espezializatutako
irakaslearen eskutik.
Brahms-ek erronka jo zion “kolosoari” eta bere “Hautatu”
bihurtu zen Lehen Sinfonia aurkeztu zuenean, bere
konposizioen indarra eta bere testuren pisua bizkar
gainean hartuta. Emiliana de Zubeldiak musika berri eta
ausartak sortu zituen bihotzetik, eta azkenean Nafarroan
entzuteko aukera izanen dugu. Jesús Echeverríak bere
birraitonak konposatu zuen antzinako melodia bat berregin
du Arravan piezan, eta harmonia, erritmo eta kontrapuntu
erabat modernoekin kontrastatu du.
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BITARTEKARITZA PROGRAMAK

ENTZUNALDI GIDATUA

Concierto 12.
La fuerza del destino

Maiatzak 25, asteazkena, 19:30. Auditoriuma
> Musikan interesa duten gazte eta helduentzat
> María Setuáin musika bitartekaritzan
espezializatutako irakaslearen eskutik.
Kosmopolitak eta bidaiariak, literaturaren eta
naturaren zale, Taneyev eta Tchaikovski adiskide eta
konfiantzazko lagun izan ziren. Kontrapuntuetan
barrena nabigatuz, Tolstoik San Joan Damaskoarrari
eskainitako poemako Jakintzaren Iturrian murgildu zen
Taneyev, ahots baxu eta sakonetan. Tchaikovskik, bere
orkestrarako xehetasun mugagabeen unibertso
malenkoniatsuan, Patuari kantatu zion bere Bosgarren
Sinfonian.

KONTZERTUA

Concierto de Cámara Nº 6.
Reicha
Ekainak 1, asteazkena, 19:30. Auditoriuma

> Musikan interesa duten gazte eta helduentzat
Antonin Reicharen obrak.
Interpreteak: Enrico Ragazzo eta Inés de Madrazo
(biolinak); José Ramón Rodríguez (biola); Lara Vidal
(biolontxeloa); Ricardo González (flauta); Ferrán Tamarit
(fagota).
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BITARTEKARITZA PROGRAMAK
TERTULIAS LITERARIAS
CIVICANeko irakurketa klubak bitartekaritza programak dira, literaturak
eskaintzen dituen gaur egungo gaiak abiapuntu hartuta, hausnartzeko
eta pentsamendua sortzeko.
IRAKURKETA KLUBA

Ítaca. India:
reinventando
caminos

Apirilak 26 eta maiatzak 24,
astearteetan, 18:00. 1. gela

IRAKURKETA KLUBA

Café con libros.
Atracción
perversa

Apirilak 5 eta maiatzak 17,
astearteetan, 18:00. 1. gela
> Genero orotako literaturan
interesa duten helduentzat
> Gidaria: Olga Balbona,
liburuzaina
Udaberriak odola aztoratzen
omen du eta, premisa horri
jarraikiz, erlazio eta erakarpen
arriskutsu, arraro eta ia
zitaletan barrena mugituko
gara bi eleberri irakurrita; izan
ere, aura aztoragarria izaki, ez
dute inor epel utziko.
Apirilak 5. Cara de pan, Sara
Mesa
Maiatzak 17. Lolita, Vladimir
Nabokov
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> Literatura historikoan eta
bidaietakoan interesa duten
helduentzat
> Gidaria: Maite Redondo, liburuzaina
Ikasturteko azken hiruhilekoan,
Indiako askotariko errealitateetan barneratuko gara.
Bidaia iniziatikoak barrutik kanporantz, baina baita
kanpotik barrurantz ere. Munduan nork bere tokia
aurkitzeko barne bilaketa batek gidatutako joanetorriak, tradizioa zalantzan jarrita. Bideak arakatzen,
kasu batean, norberaren herrialdea zeharkatuta eta,
bestean, sorterritik kanpo.
Apirilak 26. El vagón de las mujeres, Anita Nair
Maiatzak 24. Tierra desacostumbrada, Jhumpa Lahiri

IRAKURGAIEN ERAKUSLEIHOA

Premios Andersen

Apirilaren 1etik 30era. Haurren liburutegia
> H. C. Andersen idazlearen urteurrenarekin eta
Haur eta Gazte Literaturaren Nazioarteko
egunarekin bat eginez, liburutegiak omenaldia
egingo dio idazleari eta haren izena duen
sariari, haur literaturan nazioarteko saririk
garrantzitsuena den aldetik: Hans Christian
Andersen saria.
Lagin honetan saridun izan diren idazle eta
ilustratzaileen obrak biltzen dira, mundu osoko
haur eta gazte literatura onenaren adierazgarri.

2022ko udaberriko jarduerak

BITARTEKARITZA PROGRAMAK

IRAKURKETA KLUBA

Mirador
de cuentos.
El álbum al natural
IRAKURKETA KLUBA

Liburuz liburu.
Beltzaren
ifrentzua

Apirilak 12 eta ekainak 7,
astearteetan, 18:00. 1. gela
> Euskarazko literaturan
interesa duten helduentzat
> Gidaria: Ángel Erro, idazlea
Simenon eta Thompson nobela
beltzeko bi egile dira, kritikoek
hitz handiko literaturaren
santutegira sartzen utzi
dutenak, besteak beste eta
hilketak hilketa, gizartearen eta
giza arimaren atzealde zekena
nola deskribatu duten.
Apirilak 12. Maigret, George
Simenon
Ekainak 7. Amorruaren ume,
JimThompson

Maiatzak 3 eta maiatzak 31, astearteetan, 18:00.
1. gela
> Haur literaturan interesa duten helduentzat
> Gidaria: Sara Machuca, liburuzaina
Hilabete honetan, inguruneari erreparatuko diogu eta
naturak dakarren edertasunarekin liluratu eginen
gara, hainbat bildumatako orrialdeen bitartez.
Zuhaitza, basoa, baratzea, lurraren boterea eta
urtaroen joan-etorria. Obra estimulatzaileak eta oso
aberatsak bisualki, ikusezina dena ikusgai bihurtzen
dutenak.
Maiatzak 3. El niño semilla, Levi Pinfold
Maiatzak 31. Tiempo de otoño, Concha Pasamar

IRAKURGAIEN ERAKUSLEIHOA

Lecturas de verano
Ekainak 6-30. Liburutegiak

> Oporrak iristear dira, eta opor egunetan
bidaiatzeko, toki berriak ezagutzeko eta
irakurketarako denbora gehiago izateko aukera
izaten dugu. Liburutegitik izenburu onenak
hautatu eta zuretzako proposamena osatzen
dugu, irakurketako uda ahaztezina izan
dezazun. Era berean, gure bidaien sekzioa
bisitatzera gonbidatzen zaitugu, azken
berrikuntzak ikus ditzazun. Gida turistikoak,
zure bidaia antolatzeko eta ahalik eta gehien
gozatzeko informazio praktikoa eta gomendio
erabilgarriak aurki ditzazun.
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BITARTEKARITZA PROGRAMAK

Manon Gauthier.

DE VIVA VOZ
Irakurketa sustatzeko programa, helburutzat duena CIVICANeko haurrek
testu onenak ezagutzea heldu baten ahotsean; hurbileko topaketa bat,
non hitzak bizirik dauden eta liburu batek sor dezakeen erakargarritasun
guztia erakusten duten.
Astelehenetan, maiatzaren 4tik ekainaren 27ra, 18:00.
Haurren liburutegia
> 4 urtetik aurrerako haurrentzat
> Hileko lehen astelehenetan euskaraz
Boluntario talde batek txandaka irakurtzen ditu testuak,
liburutegiko taldearen aholkuei jarraituz: ipuinek eta poemek
soinua jarriko diete liburutegiko astelehenei.
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BITARTEKARITZA PROGRAMAK
LA BIBLIOTECA CON LAS PERSONAS MAYORES
Donibane auzoko Adinekoen Aldeko Itunaren baitan, Liburutegiak,
Yamaguchiko Liburutegi Publikoarekin batera, zenbait zerbitzu eskaintzen ditu, DYAk eta Cáritas Donibane elkarteak aukeratu eta
prestatutako boluntarioen laguntzaz.
> Adinekoentzako zerbitzua
> Zerbitzuaz baliatzeko: bibliotecacivican@fundacioncajanavarra.es
eta T 948 222 444

Préstamo a domicilio*
Aldez aurretik telefonoz eskatutakoaren
arabera aukeratutako liburuak, aldizkariak edo
ikus-entzunezkoak bidaltzen dira..

Lecturas por teléfono*
Astean behin, boluntarioek telefonoz hots
egiten diete izena emana dutenei, eta aldez
aurretik adostutako testu mota bat irakurtzen
diete (kontakizuna, poema, eleberri baten
kapitulu bat, prentsa…).
*Bi zerbitzuak mugikortasun arazoengatik edo
konfinamenduagatik liburutegira joan ezin
diren pertsona guztiei ere ematen zaizkie.

Colección de
textos accesibles
Letra bereziki handia eta marjina zabalak
dituzten liburuen sorta; (XL) etiketaz
identifikatzen dira.

Salta la brecha digital
San Cernin ikastetxeko ikasleen
laguntzarekin.
Ekimen honen bitartez, ikasle
boluntarioak eta adinekoak elkartzen dira
CIVICANen, telefono mugikorraren,
tabletaren edo ordenagailuaren
oinarrizko erabilera irakasteko eta
sortzen diren zalantzak argitzeko
23
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KULTURA ETA PENTSAMENDUA
DIÁLOGOS DE MEDIANOCHE
Diario de Navarra egunkariarekin elkarlanean antolatutako programa,
literaturaren bideetan barneratzeko urruneko eta irudikatutako munduetara bidaiatzeko gonbidapena egiten duten idazleen eskutik.

TOPAKETA

Del realismo mágico
al realismo trágico

Maiatzak 6, ostirala, 19:00. Auditoriuma
> Literaturan interesa duten gazte eta helduentzat
> Sergio Ramírez, Cervantes 2017 sariduna
Latinoamerikako literaturak errealitatearen
erronkei egin behar die aurre, hain krudela eta
eskerga izaki, irudimenari ere aurka egiten baitio errealitateak. Botereak bizitzak aldatzen ditu,
literatura aldatzen du, eta eleberriak ez du aitzakiarik gertakizun garaikideen, tiranien, errepresioaren, narkotrafikoaren, ustelkeriaren, behartutako migrazioen berri ez emateko.
Ikuspegi horretatik sortu da Sergio Ramírez-en azken eleberria: Tongolele no sabía bailar. Eleberri beltza da, bi zentzutan: polizia eleberri baten egitura du, eta boterearen alderdi ilunean
barneratzen da, Nikaraguan gaur egun boterea baliatzen den moduan, bidegabekeriak bidegabekeria eta nabarmenkeriak nabarmenkeria.
Sergio Ramírez boomaren osteko idazle latinoamerikarren belaunaldikoa da. Costa Rican eta
Alemanian borondatezko erbestealdi luzea egin ostean, idazteari utzi zion aldi baterako, azken
Somoza diktadorea agintetik kendu zuen iraultza sandinistarekin bat egiteko. Hainbat sari jaso
ditu, hala nola José Donoso Iberoamerikako Letren saria (2011), Carlos Fuentes nazioarteko
saria (2014) eta Cervantes saria (2017).

IRAKURGAIEN ERAKUSLEIHOA

Premios Cervantes

Apirilaren 1etik 30era. Liburutegia
Gaztelaniazko Literaturaren "Miguel de Cervantes" saria idazle espainiar eta hispano-amerikarren sorkuntza lanari ematen zaion saririk garrantzitsuenetako bat da. Apirilaren 23an ematen
da urtero, Liburuaren Nazioarteko Egunarekin bat.
1975. urtean sortu zenetik, idazle asko izan dira saridunak. Idazle horien obra adierazgarrienak
hautatu eta aurkeztuko ditu liburutegiak.
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KULTURA ETA PENTSAMENDUA
ESCUELA DE HUMANIDADES.
LOS GRANDES POEMAS
Nafarroako Kutxa Fundazioaren programa hau Ramón Andrések
zuzentzen du, eta ezagutzen esparruan akordioa eragozten duen
oztopo oro gainditzea eta elkarrizketa ditu xede.

HITZALDIA

La Divina
Comedia

Apirilak 12, asteartea,
19:00.
Auditoriuma
> Kulturan eta artean interesa duten gazte eta helduentzat
> Hizlaria: José María Micó, poeta, musikari eta itzultzailea,
Universitat Pompeu Fabra unibertsitatean literatura katedraduna;
Literatura Sorkuntzari buruzko masterra sortu zuen unibertsitate horretan, eta
zuzendarietako bat da egun.
Danteren Comedia Europako literatura kulturan dagoen liburu
onenetako bat da, eta, Dante hil zenetik zazpi mende igaro diren
honetan, harrituta uzten gaitu oraindik ere.
Hitzaldi honetan, harridura horren arrazoiak aztertuko dira: ekintzaren handinahia, ekintzaren gorabeherak, perfekzioaren itxura
ematen duen egitura bat asmatzea, ahozko altxor ugarien zehaztasun gogorarazlea eta pertsonaien egonezin morala, gu garen bezalakoak izan ziren arima galduak edo salbatuak.
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KULTURA ETA PENTSAMENDUA
ESCUELA DE HUMANIDADES. LOS GRANDES POEMAS

HITZALDIA

Las Elegías de Duino
(Rilke)
Maiatzak 4, asteazkena, 19:00.
Auditoriuma

> Kulturan eta artean interesa duten gazte eta
helduentzat
> Hizlaria: Cecilia Dreymüller, literatura kritikaria
eta editorea, Filologia hispanikoan doktorea eta
Alemaniako eta Europa erdialdeko literaturan espezializatua.
Elegietan, Rilkek norbanako modernoaren kontzientzia berri
bat definitzen du, gauzak zalantzan jartzen dituen eta gauzetan
haratago doan norbanakoa den aldetik. Hitzaldi honetan, Rilkeren zikloko eduki metafisikoetara hurbilketa eginen
da, sortuak izan ziren benetako paisaien bitartez:
Italia, Espainia eta Suitza.

HITZALDIA

La elegía “Stuttgart”
(Hölderlin)
Maiatzak 11, asteazkena, 19:00.
Auditoriuma

> Kulturan eta artean interesa duten gazte
eta helduentzat
> Hizlaria: Helena Cortés, Vigoko Unibertsitateko irakaslea eta garai klasiko-erromantikoan espezializatutako germanista.
Stuttgart “elegia nagusi”etako bat da, eta Friedrich Hölderlin poetak 1800. urte inguruan idatzi zuen; garai hartan, Frantziar Iraultza pentsalari alemaniarren pentsamoldea aztoratzen ari zen, politikan eta gizartean atzeratuta
zegoen herrialdea modernotasunerantz bultzatuz eta, aldi berean, literatura korronte
berriak sortzen ari ziren: berreskuratutako klasizismo baten oreka barea, eta Erromantizismoaren natura libre basatia eta emozio irrazionalen gurtza.
Stuttgart poema aztertuz gero, Hölderlin-en hizkuntza alegoriko/mitologia ulertzen
ikas daiteke, Alemaniarako zituen etorkizuneko ikuspegi handiak, baita ikuspegi horietan inplizitua zegoen malenkonia ere. Poemaren egitura proiekzioetan oinarritzen
da, dela iraganerantz, dela etorkizunerantz.
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KULTURA ETA PENTSAMENDUA
ESCUELA DE HUMANIDADES. LOS GRANDES POEMAS

HITZALDIA

Los Cuatro Cuartetos (Eliot)
Ekainak 8, asteazkena, 19:00.
Auditoriuma

> Kulturan eta artean interesa duten gazte eta helduentzat
> Hizlaria: Andreu Jaume, Bartzelonako Humanitateen Institutuko irakaslea, editorea, itzultzailea, poeta
eta saiakera idazlea.
Mende honetako poema iraultzaile eta atsekabegarrienetako bat, La tierra baldía poema, idatzi ondoren, T. S. Eliot-ek metamorfosi espiritual sakona bizi
izan zuen eta fede anglokatolikora aldatu zen.
Horren ondorioz, Cuatro cuartetos konposatu zuen, 1933-1943 aldian. Gerra zela
eta, Europa sutan zegoen bitartean,
Eliotek XX. mendean parekorik izan
ez duen dimentsio filosofikoko bidaia poetiko bat proposatu zuen,
tenporalaren eta intenporalaren
arteko bidegurutzea aurkitu
nahian, Ekialdea esnaraziz
Mendebaldean eta espitualtasun ekumeniko mota bat entsegatuz.
Hitzaldi honetan, Andreu
Jaume obraren itzultzaile eta
editoreak poema horien genesiari buruz hitz egingo
digu, eta poema horiek interpretatzeko gakoak ere
emango dizkigu.

28

2022ko udaberriko jarduerak

KULTURA ETA PENTSAMENDUA
PERSPECTIVAS
Pentsamenduaren eta eztabaidaren gune honetan, zientzia, gizarte
eta kultura arloko hainbat protagonistak etorkizuneko gizarteak
izanen dituen erronka nagusiak partekatzen dituzte ikusleekin.
Jakiunde Zientza, Arte eta Letren Akademiarekin elkarlanean
egindako programa; moderatzailea: Nora Alonso Biologian doktorea,
DNA AdvisoryServices.

TOPAKETA

TOPAKETA

Maiatzak 18, asteazkena,
19:00. Auditoriuma

Ekainak 15,
asteazkena, 19:00.
Auditoriuma

Polarización
política. Una
amenaza local
y global

> Kulturan eta pentsamenduan interesa duten gazte eta
helduentzat
> Juan José Álvarez, UPV/EHUko
Nazio arteko Zuzenbide Pribatuko katedraduna eta abokatua; eta Lourdes Pérez, kazetaria eta Colpisa Agentziako zuzendariordea
Konfrontazio ideologiko askeak eta giza eskubideak nahiz bizikidetzarako lege esparrua errespetatzen dituzten alderdien estrategien hedapenak finkatutako demokrazien
konkistak dira, baina, hala ere, ez dira berez itzulgarriak. Eztabaidagai diren jarreren polarizazioa
benetako mehatxu izaten da, jarrerak elkar ulertzeko ahalegin oro eragotzi eta haustura sozial bilatu eta interesatu batera bultzatzeraino eramaten
badira muturrera, eta hurbileneko eremuan, mehatxu horrek politika ariketa hutsal bezain pozoitsu bihurtzen du; eta, planeta globalizatu baten
eremuan, Historiaren irakaspenetan gainditutzat
jotzen ziren gatazka belikoetara eramaten du.
Oraingo sistema demokratikoek dena jasan al dezakete? Lortuko al dugu mundu bat non hegemoniaren lortzeko irrikak oreka esparru baketuetan
ebazten diren, eta ez guztion agertokiko handiputz berriekiko beldurraren gainean?

Populismos
en Europa.
¿Auge o
declive?
> Cristina Monge, Zaragozako Unibertsitateko
Psikologia eta Soziologia
Saileko politologoa, eta José María
Lassalle Ruiz, jurista, Comillasko
Unibertsitate Pontifizioko Zuzenbidearen Filosofiako irakaslea, Kulturako estatu idazkaria 2011tik
2016ra bitarte eta Informazioaren
Gizartearen eta Agentzia Digitalaren
estatu idazkaria 2016tik 2018ra bitarte.
> Europako politika ezin da populismorik gabe ulertu. Etorkizunarekiko
eta demokraziarekiko berarekiko konfiantza higatu duten gizarteen ondoezak eta dislokazioak islatzen dituzte.
Gure artean geratu eta gure demokrazia liberalen fisionomia instituzionala aldatzeko iritsi al dira? Populismoak agertzea eragin duten beldur
eta etsipenak gure aroa ezegonkortzen duten zurrunbilo politikoen eta
krisi globalen eraginpean leuntzen
edo areagotzen diren arabera egongo
dira populismo horien indarrean.
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PAISAJE SONORO
Nafarroako Kutxa Fundazioak Musex Industries-ekin batera
antolatutako programa da, soinuarekin eta soinu ikerketarekin
lotutako beste jardunbide batzuk arakatzeko.

TAILERRA

Producción musical con dispositivos
móviles IOS o Mac OS

Maiatzak 21, larunbata, 10:00-14:00 eta 16:00-20:00. 1. gela
> Musika sorkuntzan interesa duten gazte eta helduentzat
> Irakaslea: Luis Cantalapiedra, Arcanoid
> Izen-ematea: 56€
Ikastaro honetan hainbat programa eta teknika aztertuko dira, bai estudioko produkziorako, bai zuzeneko produkziorako, gailu digitalen belaunaldi berri batean, IOS edo Mac OSrako software berrietan oinarrituta. Helburua soinu berriak sortzea da, hainbat elementu digitalen elkarreraginetik
abiatuta espazioak sortzeko, hala nola droneak edo soinu bandak.

ZUZENEKO IKUS-ENTZUNEZKOA

Esplendor Geométrico

Maiatzak 28, larunbata, 19:00. Auditoriuma
> 1980ko irailean, Arturo Lanz, Gabriel Riaza eta Juan Carlos Sastrek talde
bat sortu zuten, eta taldearen izena Filippo Tomasso Marinettiren “El esplendor geométrico y mecánico y la sensibilidad numérica” obra futurista
batetik atera zuten. Lehenengo lanetan, Madrilgo mobida bete-betean sartuta, tekno-pop kutsu arina antzeman daiteke formetan; ez, ordea, edukietan. Beste lan batzuetan, aurreragoko obren oinarri izanen ziren forma
erritmiko-obsesiboak lausoki iradokitzen dira. 90eko hamarkadaren hasieran Juan Carlos Sastrek eta Gabriel Riazak taldea utzi zuten eta Saverio
Evangelista sartu zen, Arturo Lanzekin bikotea osatuz. Taldekideak teknologia digitala erabiltzen hasi ziren, eta beren musikak soinu kalitate bikaina
izaten zuen.
Ezin da zalantzan jarri Esplendor Geométrico lanak gaur egungo eszena
elektronikoan eragina duena, eta moda zirkunstantzialak eta “abangoardia”
faltsuak gainditzen dituzte oraindik ere, soinuzko energia jausiak sortzeko
bulkadari leial izanik, beren belarrien gozamenerako.
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KULTURA ETA PENTSAMENDUA
PAISAJE SONORO

TOPAKETA

El futuro de la música
industrial y el noise

Maiatzak 28, larunbata, 20:30. Auditoriuma
> Musika sorkuntzan interesa duten gazte eta helduentzat
> Arturo Lanz eta Saverio Evangelista, Esplendor Geométrico taldeko kideak,
eta Andrés Noarbe, Esplendor Geometrico taldeko editore, banatzaile eta
managerra Topaketa honetan, Esplendor Geométrico taldeko kideek
musika industrialaren eta noisearen hastapenei, orainari eta etorkizunari buruz hitz egingo dute Andrés Noarberekin. Andrés Noarbe El Aviador Dro y sus Obreros Especializados tekno-pop
talde espainiarraren sortzaileetako bat izan zen, eta Arturo
Lanzekin bat egin zuen taldean.
Taldea desegin eta Esplendor Geométrico sortu zenean, Andrés Noarbe izan zen manager, editore eta banatzaile taldearen ibilbide osoan. Espainiako jaialdi garrantzitsuenetan aholkulari izan da, eta La Casa Encendidaren ohiko
kolaboratzailea da 2002tik.

DJ SET

Vema

Maiatzak 28, larunbata, 18:30-21:00. Kafetegia
> Musika sorkuntzan interesa duten gazte eta helduentzat
> DJ Vema
Egun osoan, DJ Vema-ren DJ Seta izanen da CIVICANgo
kafetegian. Ernesto Rosa (DJ Vema) DJ, ekoizle, sustatzaile
eta irakaslea da. 2000. urtean ekin zion ekoizpenaren bideari. 2013an, Roid-ekin batera, Diodes elektro taldea sortu
zuen.
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XII CERTAMEN DE DISEÑO
IMAGINA CIVICAN
Nafarroako Kutxa Fundazioak “Imagina CIVICAN” diseinu grafikoko lehiaketaren 12. edizioko deialdia egin du, 2022an eraikinean
jarriko den olanako irudia sortzeko.
LEHIAKETA

Imagina CIVICAN

Apirilaren 4 astelehenetik 13ra
“Imagina CIVICAN” diseinu grafikoko lehiaketaren 12. ediziorako proposamenak jasotzea, 2022an eraikinean jarriko
den olanako irudia sortzeko.
Oinarriak hemen eskura daitezke:
www.fundacioncajanavarra.es

KAPSULA

Diseños finalistas

Apirilaren 27tik aurrera hemen:
www.fundacioncajanavarra.es
> XII. Imagina CIVICAN Lehiaketako diseinu finalisten
bideoa.

BOZKETA

Premio del público

Apirilaren 27tik maiatzaren 1era
> Obra finalisten erakusketa eta Publikoaren Saria irabaziko duen diseinua aukeratzeko bozkatzeko epea.

SARI BANAKETA

Imagina CIVICAN

Maiatzak 6, ostirala, 12:00. Ataria
> Lehiaketako sarien banaketa eta diseinu irabazlea duen
olana zentroaren fatxadan zabaltzea.
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KULTURA ETA PENTSAMENDUA
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> La incubadora
> Grupos de
conversación

HEZKUNTZA
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HEZKUNTZA
LA INCUBADORA
Nafarroako Kutxa Fundazioak ideiak garatzeko bidea emanen duen
hezkuntza eremu bat proiektatzen du bere kultura zentroan. Gunearen
helburua da gazteen, gurasoen eta hezitzaileen premiak asetzea.
Horren bitartez lortu nahi da espiritu berritzailea, sormena eta lan
egiteko modu berriak sustatzea, hezkuntza prozesuan inplikaturiko
eragileen artean jakintza trukatzeko sare bat sortzeko.
“Despertar la mirada del asombro” proiektua Alaitz (Barañain) eta
Iturrama (Iruñea) institutuen ekimena da, ¡Álbum! elkartearen laguntzarekin; ingurune hurbileneko naturarekiko sentsibilitate handiagoa
garatzea du xede, sorkuntzako proiektu baten bitartez adierazteko.

ERAKUSKETA

Despertar la mirada
del asombro

INAUGURACIÓN DE
LA EXPOSICIÓN
Maiatzak 19, osteguna,
18:00. Ataria

Maiatzaren 19tik ekainaren 3ra.
Haurren
liburutegia
j

> Kulturan eta hezkuntzan interesa duten nerabe, gazte eta
helduentzat
Alaitz (Barañain) eta Iturrama (Iruñea) institutuetako DBHko
1. mailako ikasleek egindako artista indibidualen liburuak
batuta sortu den obra kolektibo koloretsua. Liburu horietan,
sor daitezkeen begirada eta kontakizunen aniztasuna
adierazten da, eta argi geratzen da, beraz, pertsona oro dela
behatzeko eta sortzeko gai.
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HEZKUNTZA
LA INCUBADORA

TOPAKETA

Despertar la mirada
del asombro
Maiatzak 19, osteguna, 17:00.
Auditoriuma

> Kulturan eta hezkuntzan interesa
duten nerabe, gazte eta helduentzat
> Bideratzaileak: Uxue Juárez,
irakaslea; eta Isabel Benito, ahozko
kontalaria eta album ilustratuan aditua
“Despertar la mirada del asombro”
proiektuaren aurkezpena; ikasturte
honetan Alaitz (Barañain) eta Iturrama
(Iruñea) institutuetako DBHko 1.
mailako ikasleekin egindako jarduera,
¡Álbum! elkarteko Isabel Benito eta
Concha Pasamarren laguntzarekin.

TAILERRA

Crear con el entorno
Maiatzak 28, larunbata,
11:00-13:00. Ataria

> 8-12 urteko haurrentzat
> Irakaslea: Concha Pasamar, egile eta
ilustratzailea
Artistaren koadernoa sortuko dugu,
eta gure inguruko naturari erne
begiratuta hartuko dugu inspirazioa.
Paisaia bat ilustratzera jolastuko gara,
inguruneak eskaintzen dizkigun
elementuetatik abiatuta. Gure
pertsonaiak –errealak edo
irudikatuak– kokatu ahal izanen ditugu
bertan, baita testu labur bat idatzi ere.
Testurak eta estanpazioak egiteko,
eskura ditugun elementu naturalak
eta eguneroko materialak erabiliko
ditugu.
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HEZKUNTZA
LA INCUBADORA

IRAKURGAIEN
ERAKUSLEIHOA

Álbumes,
naturalmente

Maiatzaren 2tik ekainaren 3ra.
Haurren liburutegia
> “Despertar la mirada en el
asombro” erakusketa dela eta,
CIVICAN liburutegiak album
ilustratuen sorta bat aurkeztuko
du, natura izanik protagonista.
Liburuen erakusleiho
iradokitzailea baso, lorategi eta
baratze tartean, irakurraldi
atseginak landatzeko eta gure
natura ingurunea ezagutzeko.

IRAKURGAIEN
ERAKUSLEIHOA

El álbum también
es cosa de
mayores

Maiatzaren 2tik ekainaren 3ra.
Liburutegia

IRAKURKETA KLUBA

Mirador
de cuentos
El álbum
al natural

Informazio gehiago: 21. or.

> Hilabete honetan, gazte eta
helduentzako liburuetako orrien
artean askotariko teknika eta
estilotako ilustrazio erakargarriak
hazi dira. Irudiak haurren
sekzioan ezkutatzen dira
gehienetan, baina oraingoan
beren alderdi ez hain xaloa
agertzea erabaki dute, eta
publiko “haziagoentzat” deigarri
izan daitezen. Proposamen
kritikoak, zentzugabeak,
intrigazkoak... dakartzaten album
ilustratuen sorta bat eskaintzen
du liburutegiak, gustu
guztietarako moduko aukera
bibliografikoa.
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HEZKUNTZA
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HEZKUNTZA

GRUPOS DE CONVERSACIÓN

> Hizkuntzak lantzeko dinamizazio taldeetan interesa duten gazte eta
helduentzat
> Apirilaren 5etik ekainaren 23ra
Proposamen honek helburutzat du elkartzeko eta ikasteko foroak
bultzatzea, ideiak eta ezagutzak trukatzeko. Hainbat hizkuntzatan hitz
egin nahi duten pertsonak elkartzeko toki bat.
FRANCÉS. Astearteetan, 19:00-21:00. Kafetegia
INGLÉS. Asteazkenetan, 10:00-12:00 1. gela
EUSKERA. Ostegunetan, 19:00-21:00. Kafetegia
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> Espacio
cocina

OSASUNA ETA
ONGIZATEA
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OSASUNA ETA ONGIZATEA
ESPACIO COCINA
CIVICANeko sukaldeko ate eta sutegiak zabaldu eta hitz kolektiboa
hartuko duen gune bihurtuko dira, elkartzeko eta solaserako gune,
ezagutzak eta jakintzak partekatzeko eta ikaskuntza eta zapore
berriak esperimentatzeko.
Eguneroko ekintzak behatzeko, hausnartzeko eta sortzeko denbora-tokia, gure ingurunea eraldatzea ahalbidetuko diguten zimendu
izanik.

LITERATUR SOLASALDIAK

Cocinando historias

Maiatzak 26, osteguna, 18:00. Sukaldea
> Literaturan eta sukaldaritzan interesa duten gazte eta helduentzat.
> Gidaria: Olga Balbona, liburuzaina
Parte hartzeko, “La cata” (Roald Dhalh) liburua irakurria izan behar da;
liburutegitik hartzen ahal da ale bat, aldez aurretik.
Literatur solasaldi honetan gastronomiari eta gastronomiaren inguruko
gauza guztiei esker familia ondareak arakatuko ditugu, kontakizunak eta
memoria kolektiboa, kulturak eta askotariko paisaia eta herritarrak.
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OSASUNA ETA ONGIZATEA
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OSASUNA ETA ONGIZATEA
ESPACIO COCINA

TAILERRA

Arte variopinto
en la cocina

Maiatzak 4, 5 eta 6, asteazkena,
osteguna eta ostirala, 19:00-21:00.
Sukaldea
> Irakasleak: 'Variopintas' kolektiboko kide
diren Rebecca Gil, Gabriela Barrio eta Mila
García.
Sukaldea izanik protagonista, sukaldean
eta sukaldearekin sortuko dugu. Hainbat
teknika artistiko ezagutuko ditugu, hala
nola collage-a, eskultura edo paper
mozketa, besteak beste. Zentzumenekin,
oroitzapenekin edo gomutekin jokatuko
dugu gure proiektu artistikoari forma
emateko.

TOPAKETA

El poder de la imagen:
publicidad y
gastronomía

Maiatzak 12, osteguna, 19:00. Sukaldea
> Literaturan, artean eta sukaldaritzan
interesa duten gazte eta helduentzat
> Alejandro Fernández Aldasoro, sortzaile,
idazle eta publizista; eta Tony Botella,
sukaldaria eta TBTC (Tony Botella Taller de
Cuina) espazio gastronomikoaren
zuzendaria Gastronomiaren eta
diseinuaren arteko lotura gero eta
estuagoa da. Zalantzarik gabe, jaki oro
erakargarriago izanen da zapore bikainaz
gain, itxura harmoniatsu, koherente eta
atsegina baldin badu. Topaketa honetan bi
profesionalekin eginen dugu solas, ongi
baitakite zein garrantzitsua den irudia
beren lanbideetan eta zenbateko
garrantzia duen beren sorkuntza lanetan.
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> Fundación
>
>
>
>

Caja Navarra
en abierto
Foro Isterria
Otras miradas
Comunidades
en red
Tránsitos

ELKARTASUNA
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ELKARTASUNA
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA EN ABIERTO
Nafarroako Kutxa Fundazioak Foru Erkidegoan sustatzen dituen kulturaren, gizartearen eta hezkuntzaren arloetako esku hartze proiektuen
berri emateko programa.
Nafarroako Kutxa Fundazioaren Aprender-Ikasi katedrak Nafarroan
hezkuntza eredu aurreratu bat sustatzea du xede, sektore guztiek
parte hartuta, ikasleen konpetentziak garatzea ardatz izanen duen
hobekuntza prozesu inklusibo batean.

MAHAI-INGURUA

Tejiendo redes de investigación e
innovación para un desarrollo sostenible
Maiatzak 23, astelehena, 19:00. Auditoriuma

> Aldaketa sozialean interesa duten pertsonentzat
> Parte-hartzaileak: Itziar Irazabal, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza
Departamentuko Bizikidetza ataleko burua; eta Almudena Sánchez Villegas.
UPNAko Osasun Zientzien Departamentuko irakasle katedraduna.
Esku hartzeko prestatzea, jarduteko planifikatzea: unibertsitatearen eta ikasgelaren
arteko zubia. Bizikidetzarako aholkularitza zerbitzu publikoa da, eta irakasleei ez
ezik, ikasle eta familiei ere orientazioa ematea du helburu, eskola gatazkak
konpontzeari, berdinen arteko jazarpenari, bizikidetza-planei eta antzeko beste gai
batzuei dagokienez.
Sessamo proiektua. Bigarren Hezkuntzako ikasleei jarraipena egitea, osasun
mentala eta obesitatea baloratzeko. Proiektuaren helburuetako bat da aztertzea ea
bizitzako gertakari estresagarriek ( jazarpena, familia ezbeharrak, etab.) ba ote
duten loturarik Espainiako nerabeen nahasmendu mentalen prebalentziarekin eta
eraginarekin.
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ELKARTASUNA
FORO ISTERRIA
Nafarroako Kutxa Fundazioaren Isterria Hezkuntza Bereziko zentroak
topaketa eta hausnarketarako gune bat sustatzen du adimen desgaitasunaren arloan.
Foro honen bitartez, hezkuntza premia bereziak dituzten pertsonen
irakaskuntza eta ikaskuntza prozesua hobetzeko hezkuntza estrategia
berriak landu nahi dira.

HITZALDIA

Salud Mental y Discapacidad
Intelectual: nuevos retos

Maiatzak 20, ostirala, 17:30, eta maiatzak 21, larunbata,
10:00. Auditoriuma
Nafarroako Kutxa Fundazioaren Isterria Hezkuntza Bereziko
Zentroak antolatutako prestakuntza foro honetan osasun
mentalaren eta adimen desgaitasunaren inguruko erronka
berriak landuko dira, profesional espezializatuen eskutik.
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ELKARTASUNA
COMUNIDADES EN RED
Nafarroako Kutxa Fundazioaren programa hau konfinamenduan sortu
zen, isolamendua eta horren ondorioak arintzeko asmoz, eta orain
hasierako helburu hori gainditu, eta harremanak eta gizarte ongizatea
bultzatzen dituzten beste bizikidetza eredu batzuei erreparatzen die.

ERAKUSKETA

Felices Lab

Apirilaren 1etik 21era.
Ataria
‘El Buen Vivir’ elkartearen erakusketak
zoriontasunari buruzko oinarrizko
kontzeptuetara hurbiltzen gaitu,
zoriontasuna bai maila indibidualean, bai
kolektiboan hartuta, dibulgazioko
elementuak eta elementu zientifikoak
uztartuta.
Zoriontasuna zer den, edo lurralde
testuinguruarekin eta
desberdintasunarekin zer lotura duen
aztertzea dira, besteak beste, ibilbide
honetan, non zoriontasuna, bai maila
indibidualean, bai paradigma hori
defendatzen duen gizartean, lantzearen
garrantziari balioa ematen zaion.

INAUGURAZIOA ETA
MAHAI-INGURUA

Miradas a la felicidad
Apirilak 7, osteguna, 18:30.
Auditoriuma

Inaugurazio ekitaldia eta mahai-ingurua,
zorionari buruzko begiradak bildu eta
partekatzeko. Parte-hartzaileak: Aner
Ansorena (komunikazio politikoan aditua
eta Haudako zuzendaria; Rosa Martos,
Sarasvati (yoga irakaslea eta Shiva Shakti
Yoga zentroko zuzendarikidea) eta Leire
Iriarte (zoriontasunean aditua eta El Buen
Vivir elkarteko zuzendaria).

Bisita gidatua
FELICES LAB

Apirilak 13 eta 20,
asteazkenetan, 18:30 Ataria
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ELKARTASUNA
COMUNIDADES EN RED

ERAKUSKETA

Descartados

Maiatzaren 30etik, astelehena,
ekainaren 17ra bitarte. Ataria
> ONAY Herrien arteko
Laguntzarako Nafarroako
erakundearekin eta Marc Spín
erakusketako argazkilariarekin
elkarlanean.
Erakusketako argazkiak
dokumentalismo sozialaren
korrontean kokatzen dira eta,
errealitatearen erregistro estetiko
hutsetik haratago, gizartean
aldaketak eragitea bilatzen dute,
eguneroko bidegabekeriak
agerian jarrita.
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MAHAI-INGURUA

Los mayores y la exclusión
social
Ekainak 6, astelehena, 18:30. Auditoriuma

> Aldaketa sozialean interesa duten pertsonentzat
> Mahai-inguruan parte hartuko dutenak: Diego
Cayuela Beloso (ONAY GGKEaren zuzendaria) eta
Fausto Yudego (TAU Fundatzioaren koordinatzailea),
zuzenean, eta, El Salvadorretik konexioa eginda,
Emilio Espín Amprimo (ARTEren sortzailea) eta
Yolanda Fabian (miembro del directorio nacional de La
Coalición-eko direktorio nazionaleko kidea eta gizarte
zibilaren ordezkaria CONAIPAMen).
El Salvadorreko landa eremuko adinekoen kolektiboak
bizi duen muturreko pobreziaren eta gizarte
bazterketaren egoerari buruz hausnartzeko gunea.

2022ko udaberriko jarduerak

ELKARTASUNA
TRÁNSITOS
Giza mugikortasuna gure espeziearen jatorritik datorren kontua
da. Programa honetan, mugikortasunarekin zerikusia duten
gaiak lantzen dira, mugikortasun hori eragin duen arrazoia
izanik bai krisi humanitarioa edo ingurumenekoa, bai aukera
berriak bilatu eta, horren ondoren, harrerako gizarte berriarekin
kohesioan finkatzea.

TOPAKETA

Cómo contrarrestar
la desinformación anti
migrante y discursos de odio
Maiatzak 9, astelehena, 19:00. Auditoriuma

> Aldaketa sozialean interesa duten pertsonentzat
> María José Gascón, Oxfam Intermon-eko kidea eta Natalia
Diez, maldita.es webguneko erredaktorea
Oxfam Intermónek eta Maldita.es-ek argitaratzen duten “El
barómetro de la desinformación” txostenaren bitartez,
herritarrek gaur egungo zenbait desinformazio korrontetan
inplizituki doazen kontakizun arrazisten eta gorroto
diskurtsoen zer nolako eragina jasaten duten aztertzen da.
Migratzaileak hautemateko dugun moduaren distortsioari nola
aurre egin, desinformazioa desmuntatzen duten edukiak
egiaztatzeko tekniken bitartez.
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ELKARTASUNA
OTRAS MIRADAS
Jendea desgaitasunaren gainean sentsibilizatzea XXI. mendeko erronka da, gainditu gabeko erronka. Programa honen
bitartez, desgaitasunen bat duten kolektiboen konkista sozialak eta pertsonalak ikusgai
egin nahi dira eta, horretaz
gain, gizarte eredu inklusiboagoak eraikitzen aurrera egin.

ERAKUSKETA

Yo, Tú, Ellas

Apirilaren 25etik maiatzaren 23ra
bitarte. Ataria
‘Yo mujer, Tú cómplice, Ellas luchadoras’
erakusketak adimen desgaitasuna duten
emakumeen eta/edo garapenaren
adibideak azpimarratzen ditu, gizartean
sartzea eta egotea lortzeko egunero
borrokatzen direnak, historian beste
emakume batzuek egin zuten bezala.
Herritarrak kontzientziatzea eta
sentsibilizatzea da helburua eta, batez ere,
berdintasuneko eta herritartasuneko
misioan konplizeak sortzea.
Plena Inclusión partzuergoarekin eta
Emakumearen Institutuarekin elkarlanean.
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ELKARTASUNA
OTRAS MIRADAS

AHOZKO NARRAZIOA

Libres e iguales

Apirilak 25, astelehena, 18:30.
Ataria
> Erakusketaren inaugurazioa eta
jarduera inklusiboa, Anfas ahalduntze
taldearen eskutik.
Jarduera honen helburua da adimen
desgaitasuna duten pertsonen
gizarteratzea ikusgai egitea eta
aldarrikatzea, eta emakumeen eta
gizonen arteko berdintasunaren arloan
eta emakumeen eskubideen sustapenean
eta defentsan sentsibilizatzea.

ONLINE IKASTAROA

Accesibilidad
Cognitiva y Diseño
Universal

Maiatzak 2, 9, 16 eta 23,
astelehenetan, 18:30
CIVICAN Campus birtuala

> Aldaketa sozialean interesa duten
pertsonentzat
> Anfas-eko Irisgarritasun Kognitiboko
Zerbitzuaren eta Rio Irati zentroko
profesionalen eskutik.
Irisgarritasun kognitiboa zera da,
ingurune batek ingurunea bera ulertzeko
eskaintzen duen erraztasuna.
Irisgarritasun hori bermatuta, adimendesgaitasuna duen pertsonaren (edo
gaitasun kognitiboak mugatuta
dituztenen) gizarteratzeari laguntzeaz
gain, haien bizi kalitatea hobetzeko eta
gizarte bidezkoagoa eta solidarioagoa
eraikitzeko ere lagungarri da.
Ikastaroa bi bloketan banatuko da:
irisgarritasun kognitiboari buruzko lehen
atal teorikoa, eta Rio Irati zentroko
egokitzapen kognitiboko kasu praktikoa
aztertzeko bigarren atala, bertan lan
egiten duten profesionalen eskutik.
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> (Re)Pensar la
>
>
>
>

ciudad que habito
ArtLab Espacio de
creación
Mi primera vez
La hora del cuento
Territorio joven

GAZTEAK
ETA FAMILIAK
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GAZTEAK ETA FAMILIAK
(RE) PENSAR LA CIUDAD
QUE HABITO
Nafarroako Kutxa Fundazioak hirian esku
hartzeko laborategiak sustatzen ditu, eta, horietan, parte hartzaileek beren hiria (bir)pentsatzen dute, jasangarriagoa izan dadin.

LABORATEGIA

Huts

Apirilak 30, larunbata, 18:00.
CIVICAN plaza
> 4 urtetik gorako haurrak dituzten
familientzat
> Maushaus arkitektura gunearen
eskutik
HUT hitza frantsesezko hutte
hitzetik dator, alemanezko hütte
hitzetik edo ukrainerazko hata
hitzetik. Hudjon hitzetik etor
zitekeela ere esaten da; antzinako
ingeleseko hydan sustraiarekin lotura
du, eta ezkutatu edo gorde esan nahi
du, estalki edo teilatu baten antzera.
Hitzekin eta esanahiekin jolastuz,
haratago joan gintezke, eta HUTek
HATen antz handia duela esan
genezake, ingelesezko kapela. Janzki
horrek babestu egiten gaitu, itzala
ematen digu edo ezkutatu egiten
gaitu, ikusiak ez izateko. Horrela,
bada, letra eta hitz joko dibertigarri
horretan inspiratuta, babesleku
erdiesferiko txikiak eraikiko ditugu
familiartean, CIVICAN lorategi
barruan 'ezkutatu' ahal izateko.
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GAZTEAK ETA FAMILIAK
(RE) PENSAR LA CIUDAD QUE HABITO

LABORATEGIA

Cabañas e intersticios

Maiatzak 7, larunbata, 18:00. CIVICAN plaza
> 4 urtetik gorako haurrak dituzten familientzat
> Archicosas arkitektura kolektiboaren eskutik
Interstizio edo zirrikitua giza harremanetarako gune bat da,
indarrean daudenez bestelako elkartruke aukerak iradokitzen ditu,
sistema globalean modu harmoniatsuan edo irekian integratuta.
Espazioa eraldatzen dugu ekintza eta material baten bitartez.
Hormako puntu bat lurreko puntu batekin lotzea da abiapuntua,
eta, errepikapenaren bitartez, gainazal lauak/gainazal
arautuak/arautu kopatuak sortzen ditugu. Espazio bat sortzen
dugu beste espazio baten barruan: txabola-espazio, tunelaespazioa, espazio interstiziala.
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GAZTEAK ETA FAMILIAK
(RE) PENSAR LA CIUDAD QUE HABITO

LABORATEGIA

VicVac urbano

Ekainak 11, larunbata, 18:00. CIVICAN plaza
> 4 urtetik gorako haurrak dituzten familientzat
> Maushaus arkitektura gunearen eskutik
Gau bat izarpean igaro beharko bazenu, nolakoa izango litzateke zure babeslekua? Vivac
bat egitea izarpean lo egitea da, babesa emateko inolako egiturarik gabe. Lo zakua eta
estera baino ez dituzu eta, agian, haizearen eta euriaren aurkako funda iragazgaitz bat.
Vivac (Bevouac)egiten da homo sapiens-aren garaitik. Nomadentzat, aire zabalean jatea
edo izarren argipean lo egitea da gauza arrunta.
Aire korronteetatik urrun kokatu behar da, batez ere, babesperik ez baldin badago. Nahiko
horizontala izan behar du eta putzuetatik urrun samar egon, baina uretatik gertu, hornitu
ahal izateko. Eta abiatu behar dugunean, aurkituko dugun moduan utzi behar dugu dena. Ia
arkitekturarik gabeko arkitektura.

55

2022ko udaberriko jarduerak

GAZTEAK ETA FAMILIAK

ARTLAB, ESPACIO DE CREACIÓN
Nafarroako Kutxa Fundazioak sormenerako
eta esperimentaziorako guneak sustatzen
ditu, hizkuntza digitalean, ikus-entzunezkoetan
eta artistikoan oinarrituta. Jolas eta partaidetza
ekintzen bitartez ikasteko eta jolasa eta ezagutza elkartrukatzeko gune bat.
IKASTAROA

Creación de videojuegos
con Roblox

Apirilaren 6tik maiatzaren 25era, asteazkenetan,
17:30-19:00. 2. gela
> Roblox ezagutzen duten 10-13 urteko haurrentzat
> Irakaslea: Guillermo Arana
> Izen-ematea: 68€
Roblox entretenimendu digitalerako online plataforma bat da,
eta publikoarentzako jokoak sortzeko aukera ematen die
erabiltzaileei, bere tresna digitalaren bitartez.
Ikastaro honetan, ikasleek 3 dimentsioko mundua diseinatzen
ikasiko dute. Gainera, objektu bakoitza edo jokalaria bera
kode bidez alda daitezke, bideo jokoaren sortzaileak nahi
dituen portaerak edo propietateak izan ditzan. "Edizioa"
modutik "jolasa" modura pasa daiteke, sorkuntzaren
emaitzak probatzeko. Diseinua, programazioa eta jolasa
nahasten ditu.

IKASTAROA

Laboratorio de arte y creatividad
Apirilaren 25etik maiatzaren 30era, astelehenetan,
18:00-19:00. 2. gela

> 4-7 urteko haurrentzat
> Irakaslea: Elena Eraso, hezitzaile artistikoa
> Izen-ematea: 54€
Teknika eta material artistiko desberdinak esploratzeko eta
zentzumenak pizteko espazio bat da, eta bertan, irudimena
eta sormena garatzen dira, eta garapen emozionala lantzen
da.
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GAZTEAK ETA FAMILIAK
ARTLAB, ESPACIO DE CREACIÓN

LABORATEGIA

Biblioteca en
miniatura

Apirilak 21, osteguna, 18:00-19:30.
3. gela
> 7-12 urteko haurrentzat
> Irakaslea: Mila García, artista
plastikoa
Tailerraren proposamena da kutxa
moduko eszenatoki bat egitea, eta
bertan gela bat eta liburutegi txiki bat
diseinatzea; ezkutatu eta abenturak
imajinatu eta bizitzeko txoko sekretu
bat. Haurrek miniaturazko tolestutako
liburu ilustratu bat edo batzuk
sortuko dituzte apalategi horretan
jartzeko, beren pertsonaia eta istorio
gustukoenak izanik protagonista.

ESPERIENTZIA

Jugando y creando
juntos
Maiatzak 21, larunbata, 18:0019:30. 3. gela

> 6 urtetik gorako haurrentzat
> Irakaslea: Estitxu Arroyo, artista
plastikoa eta kontalaria
Haurrak eta helduak elkarrekin
jolasteko gune zaindua eta librea,
sormeneko eta mugimenduko
denbora partekatuaz gozatzeko.
Gorputza sentitzea eta bere espazioa
ematea, eta beste aukera batzuetara
irekitzea.
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GAZTEAK ETA FAMILIAK
MI PRIMERA VEZ
Nafarroako Kutxa Fundazioak haurrentzako proposamen eszenikoak
eta murgiltze esperientziak eskaintzen ditu, 6 hilabetetik gorako
haurrak dituzten familientzako sormen espazio batean.

ESPERIENTZIA

ESPERIENTZIA

Maiatzak 14, larunbata, 17:00-18:00.
CIVICAN plaza

Ekainak 4, larunbata, 17:00-18:00.
3. gela

Jugando con
las estaciones:
La primavera

> 18-36 hilabeteko haurtxoentzat, heldu
batekin batera
> Irakaslea: Cristina Saraldi, hezitzailea
Udaberriko jolas instalazio bat sortuko da.
Bertan, loreen eta belar freskoaren
usainarekin, koloreekin eta testurarekin
jolastu ahal izango da, inguratzen gaituen
mundua 5 zentzumenekin arakatzeko.
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Juego y arte
en la primera
infancia

> 12-36 hilabeteko haurtxoentzat, heldu
batekin batera
> Irakaslea: Elena Eraso, hezitzailea
Jostailuak erosi ez ezik, egin ere egiten
dira. Jostailu alaiak sortzeko argibide
azkarren zerrenda bat botako dugu,
energiaz eta gogo biziz betetako
txinpartak askatuko dituzten jostailuak
egin eta, gero, etxean jolastu ahal izateko.
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GAZTEAK ETA FAMILIAK
LA HORA DEL CUENTO
Astean behingo hitzordua, liburuetako istorio eta pertsonaia
erakargarrienekin. CIVICANeko haur liburutegiko liburuen
artean oso hurbiletik entzuteko istorioak.

> 4 urtetik aurrerako haurrentzat
> Sarrera librea, aretoa bete arte (ez da
aurrez izena eman beharrik)
> Haiekin datozen helduak eta 4 urtetik
beherako haurrak liburutegiaren
kanpoan geratuko dira saioa amaitu
arte.

Cuentos ricos
en fibra

Apirilak 13, asteazkena, 18:00

> Kontalaria: Sergio de Andrés

Pontxaren
ipuin eroak

Apirilak 27, asteazkena, 18:00

> Kontalaria: Jaione Urtasun

SAIO BEREZIA

Cuentos para
celebrar

Apirilak 2, larunbata, 18:00.
Haurren liburutegia
> Kontalaria: Sergio de Andrés
Haur eta Gazteen Liburu Eguna
dela eta.

SAIO BEREZIA

Todo es posible

Apirilak 23, larunbata, 18:00.
Haurren liburutegia
> Kontalaria: Estitxu Arroyo
Liburuaren eguna dela eta.

Cuentos
sabrosos

Maiatzak 11, asteazkena, 18:00

> Kontalaria: Sergio de Andrés

School
is cool

Miércoles 25 de mayo, 18:00

> Kontalaria: Virginia Moriones

Sorgin
txikia

Ekainak 8, asteazkena, 18:00

> Kontalaria: Lur Usabiaga
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GAZTEAK ETA FAMILIAK
TERRITORIO JOVEN
Gazte eta nerabeentzako topaguneak, sorkuntza proiektu partekatuak sustatzeko.

KLUBA

El club de ADA

Apirilak 23, maiatzak 7, 21 eta ekainak 4, larunbatetan, 17:00-19:00. 2. gela
> 13 urtetik gorako haurrentzat
> Gidaria: Guillermo Arana, programatzailea
> Parte-hartzaile bakoitzak gailu elektroniko bat ekarri beharko du jarduera
garatzeko: pc/mac ordenagailua edo ChromeBook-a.
El club de Ada gazteei zuzendutako Co-Working eta Baterako Sorkuntzako gune
bat da, programazioaren lengoaiaren bitartez sorkuntzari ateak ireki ahal izateko
gunea.
Python programan oinarrituta, programazioaren oinarrizko kontzeptuak ikasiko
ditugu eta proiektuak sortuko ditugu, banaka nahiz taldeka. Munduan gehien
erabiltzen den programazio lengoaia da Python, makina bat tartean duen edozein
aukera garatza ahalbidetzen baitu. Lengoaia oso didaktikoa eta erraza da.
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GAZTEAK ETA FAMILIAK
TERRITORIO JOVEN

LABORATEGIA

IRAKURKETA KLUBA

Apirilak 9, larunbata, 18:00-19:30.
3. gela

Apirilak 8, maiatzak 6 eta 20, eta
ekainak 3, ostiraletan, 18:00. 1. gela

Programa tu guitarra
electrónica
> 12 urtetik gorako gazteentzat
> Irakaslea: Juan Carlos Bravo, ingeniaria
Tailer hauetan, neska-mutilak teknologiara
hurbilduko dira ikasketa-kit berri hauei
esker: Micro:bit.
Bloke sistema baten bitartez, modu
dibertigarrian ikasiko dute programatzen,
eta gai izango dira gitarra elektriko bat
egiteko, etxe bat automatizatzeko, bideo
jokoak diseinatzeko eta abar… Tailerren
helburua ulermen logikoko eta
programazioko trebetasunak garatzea da.

TBO
tras la pista

> 9 urtetik aurrerako haurrentzat
> Gidaria: Sara Machuca, liburuzaina
“El viernes TBO” Haurren Irakurketa
Klubak pista joko bat sortu du, partehartzaileek komikigintzan dituzten
trebetasunak eta ezagutzak erakutsi ahal
izateko, gehienez ordubeteko epean.
Onartzen al duzu erronka?
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> Biblioteca de pensamiento
compartido
> Servicios bibliotecarios
> Formación de personas
usuarias

LIBURUTEGIA
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LIBURUTEGIA
BIBLIOTECA DE PENSAMIENTO COMPARTIDO
Nafarroako Kutxa Fundazioak CIVICANen duen liburutegia espazioaren
pentsamenduko ekoizpenaren artxibotzat hartzen da, zentroan
egindako jardueren dokumentazioa eta kontakizuna bilduz.
Herritarren kultura eta informazio beharrei erantzuten dien baliabide
bat da, adin guztietan irakurzaletasuna sustatuz eta informazioko eta
komunikazioko teknologietarako sarbidea eskainiz.
Liburutegia Nafarroako Liburutegi Publikoen Sarearen parte da, Nafarroako Kutxa Fundazioaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko
hitzarmen baten bitartez. Horrela, bada, liburutegiko bilduma Nafarroako
liburutegi publikoen katalogo kolektiboan txertatzen da:
https://abarka.navarra.es
Gaur egun 40.000 liburu biltzen ditu liburutegiak, hainbat euskarritan.
Funtsa aukeratzeko, CIVICANen ildo programatikoen arabera egiten
da, gaur egungo erronka sozialei erantzunez.

GAZTEEN ETA HELDUEN
ARETOA (13 urtetik aurrera): 408 m²ko azalera du, eta irakurtzeko 72 postu
eta 12 ordenagailu; horietatik 3
katalogoa kontsultatzeko da.
> Ordutegia: Astelehenetik
ostiralera, 09:00-14:00 eta 16:0021:00. Larunbatetan, 09:00-14:00

HAURREN ARETOA (12 urte arte): 112 m²ko azalera du, irakurtzeko 45 postu eta 5
ordenagailu; horietatik bat katalogoa
kontsultatzeko dira. Gainera, irakurtzen ez
dakitenentzako gune bat ere badago (0-5
urte).

> Ordutegia: Astelehenetik ostiralera,
17:00-20:00. Larunbatetan eta
oporraldietan, 10:00-14:00 eta 17:0020:00
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LIBURUTEGIA

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
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.
Liburutegian fotokopiagailu bat eta eskaner bat badira,
erabiltzaileen eskura. Dokumentuak inprima daitezke,
betiere jabetza intelektualari buruz indarrean dagoen
legeria errespetatuz gero.
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LIBURUTEGIA
¡CONOCE TU BIBLIOTECA!
CIVICAN liburutegiaren zerbitzuak bertara hurbiltzen
diren pertsona guztiei arreta ematera eta informazio
eskaerei erantzutera bideratzen dira, bi prestakuntza
programaren bitartez.

Visitas guiadas a
la biblioteca
Apirilak 25, maiatzak 23 eta
ekainak 20, astelehenetan

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

La biblioteca en
el bolsillo
Apiriletik ekainera bitarte,
astelehenetan (12:00)
eta ostegunetan (17:00)

> Prestakuntza saio
pertsonalizatuak, liburutegiko
baliabide digitalak
mugikorraren, tabletaren edo
ordenagailu eramangarriaren
bitartez erabiltzen ikasteko.
1 ABARKA: Nafarroako
Liburutegi Sareko metabilatzaile
berriaren erabilera
2 LIBURUTEGI DIGITALA:
plataforma digitaletako (eBiblio,
eFilm eta eMagazine)
maileguaren kudeaketa.
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LIBURUTEGIA
PROGRAMA BIBLIOTECA-ESCUELA
Nafarroako Kutxa Fundazioaren programa honen bitartez, liburutegiaren baliabideak hezkuntza komunitateari aurkezten zaizkio eta
haur zein gazteengan irakurtzeko ohitura sustatzen da.
> Zerbitzuak eskuratzeko: www.bibliotecaspublicas.es/civican

Bienvenidos a
los cuentos

Haur Hezkuntzako 2. eta 3. mailak
11:30ean (60 minutu).
Haurren 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.

Detectives de libro.
Asalto a la biblioteca

Lehen Hezkuntzako 2. mailatik 6.
mailara. 09:30ean (90 minutu). Haurren
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, partehartzaileek polizia kasu korapilatsu bat
argitu behar dute. Horretarako, literaturako
detektibe ospetsuenen laguntza
paregabea eta liburuzainen arma sekretua
baliatu ahal izanen dituzte: katalogoa.
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Mensajes secretos
DBHko 1. eta 2. mailak
08:30ean (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.
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LIBURUTEGIA
PROGRAMA BIBLIOTECA-ESCUELA

Lotes y
maletas
viajeras
> Liburutegiak zenbait liburu
sorta ditu eskola taldeei
baldintza berezietan
mailegatzeko. Bi sorta mota
daude: izenburu beraren 1520 aleko sortak (haur, gazte
eta helduentzako lanen
bilduma askotarikoa), eta
adin guztietarako gaikako
sortak (genero edo gai jakin
bati dagozkion 20-30
laneko bildumak).

Visitas guiadas
a docentes

Apirilak 5 eta maiatzak 17, astearteetan
> Hezkuntza ziklo guztietako irakasle taldeentzat
> Koordinatzailea: Sara Machuca, liburuzaina
Talde txikitan eginen den topaketa, liburutegian
erabilgarri dauden baliabideak, horiek erabiltzeko modua
eta eskaintzen dituzten aukera didaktikoak ezagutzeko.

Servicio de Apoyo a la
Biblioteca Escolar (SABE)
> Irakurgai interesgarriak aukeratzeko orientazioa, behar
espezifikoen arabera. Irakurzaletasuna sustatzeko edo
liburuen mundura hurbiltzeko jarduerak martxan jartzeko
aholkularitza.
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pentsamendua kulturapartekatua
elkartasuna jasangarritasuna
parte-hartzea topaketa lankidetza
liburutegia gizartea ikastea
pentsatzea hausnartzea
etorkizuna hausnarketa
ekoizpengunea familiak
laborategiak garaikidea
herritarrenezagutzarenartxiboa
pertsonak hibridazioa
baterakosorkuntza
esperimentazioa 2030 agenda
zientzia gizazientziak publikoak
kultura literatura hezkuntza
nafarroa dantza musika
bitartekaritza

