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AURKIBIDEA

INFORMAZIOA
JENDEARI ARRETA EGITEKO ORDUTEGIAK
>

ORDAINTZEKO ERAK
>

COVID-19 INFORMAZIOA
>

Civivox guztiak
Astelehenetik larunbatera
9:00-14:00 / 17:00-21:00

Banku-txartel bidez
ordainduko da, aurrez aurre,
telefonoz edo online.

Civivox Sareak bere zentro
guztiak prestatu ditu ikasturte
berrirako, aurrera begira
ere erreferentziazko zentro
hurbilak izateko asmoz Iruñeko
herritarrentzat. Horretarako,
zentro guztietan hainbat neurri
ezarri dira indarrean diren
araudi eta gomendio guztiekin
bat, dela garbiketan, dela
higienean, dela segurtasunean.

Kondestablea
Igandeak
9:00-14:00 / 17:00-21:00
Iturrama, Mendillorri,
Sanduzelai
Igandeetan irekia, programazioaren
arabera

INSKRIPZIOAK
>
Covid 19tik eratorritako egoera
dela eta, sarreren salmenta fisikoa
eta gonbidapenen banaketa kendu
dira. Jarduera guztietan parte
hartzeko, hiru bide hauetako baten
eman beharko da izena, jarduera
bakoitza hasi baino 24 ordu lehenago
gehienez.
- Online, Iruñeko Udalaren
webguneetan (www
pamplonaescultura.es /
www.pamplona.es )
- Aurrez aurre, edozein Civivox
zentrotara joanda
- Telefonoz, 010 zenbakian
(948420100an, mugikor batetik edo
Iruñeaz kanpotik deituz gero).

DATUEN BASEA
>
Datuak babesteko araudian
ezarritakoa betez, jakitera
ematen dizugu Iruñeko
Udala dela arduradun datu
pertsonalen tratamenduaz
bezainbatean, eta baimena
ematen duela datu horiek
erabiltze aldera Udalak
antolatutako jarduera eta
ikastaroetako izen-emateak
kudeatzeko. Datuak betebehar
publikoak gauzatzean bildu
dira. Ez da daturik lagako
legeak hala aginduta izan
ezik. Eskubidea duzu datuetan
sartzeko, datuak zuzentzeko
–zuzenak ez badira– eta
horiek ezabatzeko Erregistro
Orokorrera (Kale Nagusia
2, 31001, Iruña) edo egoitza
elektronikora joaz. Datuen
tratamendu-zerrenda eta
informazio osagarria
www.pamplona.es
webgunean kontsultatu
ditzakezu.

- Zentroan sartzeko, eskuak
nahitaez garbitu eta tenperatura
hartuko da.
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- Sarreren salmenta eta
gonbidapenen banaketa fisikoa
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- Musukoa nahitaez erabiliko
da, ongi jarrita, jarduerak iraun
bitartean.

- Bertaratzen den jendearen
erregistroa online, telefonoz
edota presentziala edozein
zentrotan.
- COVID-19aren ondorioz
jarduera bertan behera uzten
bada, eman ez diren saioei
dagokien zenbatekoa itzuliko da.
-Civivox zentroan 30 minutu
lehenago egotea gomendatzen
da, kasu bakoitzean sarrera
mailakatuta antolatzeko.

IRAKASLEA /
ARTISTA

DATAK

ORDUTEGIA

PREZIOA

ASTEKO EGUNA

MENDILLORRI.
MURRIZTU, BERRERABILI,
BIRZIKLATU

LURREKO XABOI NATURALAK
>

MUNDU TXIKIAK FAMILIARTEAN
SORTZEA. JOLASA ETA ARTEA
LEHEN HAURTZAROAN.
>

Familiendako lantegia

Lantegia: Eboluzio-lerroak

Hainbat sendabelar eta olio
esentzial ezagutuko ditugu,
bai eta beste osagai natural
batzuk ere. Horrez gain,
izpilikuz eta arrosaz egindako
xaboi lasaigarri bat eginen
dugu etxera eramateko.

Familiarteko jarduera
plastikoa da, 4 eta 6 urte
arteko haurrentzat. Agertoki
txikiak sortuko dira jolasteko
eta istorioak kontatzeko,
irudimena eta sormena
suspertuta.

NATALIA BAZTÁN, BELARBILTZAILEA ETA KOSMETIKA
NATURALEAN ADITUA

EKA 4

EKA 2-12
Datorren Ekainaren 5ean, Ingurumenaren Nazioarteko
Eguna izanen da, jendea gure planeta babestu beharraz
kontzientziatzeko.
Arnasten dugun airea, edaten dugun ura, jaten ditugun
elikagaiak, Lurrean bizitza ahalbidetzen duen klima…. Hori
guztia gure naturaren mendean dago. Eta, hala eta guztiz ere,
oraindik ere gaizki tratatzen dugu.
Gugan barneratu behar dugu gure planeta ez dela baliabide-iturri
agortezina; beraz, baliabideak zentzuz erabili beharko ditugu,
murriztuz, berrerabiliz eta birziklatuz.
Hori dela eta, Mendillorriko Civivoxak jarduera sorta bat
antolatu du Ekainaren 2tik 12ra, gure auzoko ingurumena eta
naturguneak zaintzeak duen garrantziaz kontzientziatzeko, eta
horretarako, oso garrantzitsuak dira gure egunerokotasunean
egin ditzakegun keinu txikiak.

FAMILIENDAKO ETA
HAURRENDAKO
LANTEGIAK

18:00 – 20:00
10 leku (5 haur + 5 heldu laguntzaile)

MODA JASANGARRIA: SORTU
ZEURE OGITARTEKO-ZORROA
TXATALEKIN
>

Familiendako lantegia

Familiendako lantegia

Lantegi honetan, hainbat
hazitegi eginen ditugu eta
ikasiko dugu zer landare diren
egokienak gure uzta txikia
izurrietatik era naturalean
babesteko.

Ogitarteko-zorro bat sortuko
dugu, oihal-txatalak edota
erabiltzen ez ditugun arropak
baliatuz.

EKA 2

18:00 – 20:00

Jarduera honen bidez, jantzi
zahar bat berrerabili eta
bigarren bizitza emateaz gain,
ez dugu aluminiozko paperik
edo film paperik erabiliko, ez
baitugu behar.
Behar diren materialak: oihaltxatalak edo erabiltzen ez
ditugun jantziak + guraizeak.

8 leku (4 haur + 4 heldu laguntzaile)

Jarduera plastikoa 24 eta 36
hilabete arteko umetxoentzat.
Gune egokia da zentzumenak
suspertzeko, behatzeko
gaitasuna ernatzeko eta jakinmina bultzatzeko.
ELENA ERASO. ART&PEQUES

Beach time
>
Uda-usaina airean...
hondartza, harea, gatza…
Denok elkarrekin agertokirik
ederrena osatuko dugu
hondartza egiazki sentitzeko,
hondartzan bazeunde
bezala… Hori bai, hondartza
kolorez betea… oinak harea
naturalean hondoratzea,
gatzarekin jolastea eta itsasoko
ura ukitzea… Zer iruditzen
zaizu? Ezagutzen al zenuen?
Probatuko duzu? esperientzia
zoragarria izanen da.

7-12 urte, heldu batek lagunduta

AIORA GANUZA, HARI&ARI

4€. Aurrez izena emanda

EKA 12

EKA 3

11:00 – 14:00

11:00 – 11:45

10 leku (5 haur + 5 heldu laguntzaile)
7-12 urte, heldu batek lagunduta
4€. Aurrez izena emanda

4

Umetxoendako lantegia

7-12, heldu batek lagunduta
4€. Aurrez izena emanda

BARATZE EKOLOGIKOA:
HAZITEGIAK ETA IZURRIAK
ERAGOZTEKO LANDARE LAGUNAK
>

ÓSCAR IBÁÑEZ, NEKAZARITZATEKNIKARIA ETA BARATZEZAIN
PROFESIONALA 90. URTETIK
HONA, NEKAZARITZA
EKOLOGIKOAN ADITUA

OIN TTIKI XIKIÑAK, ESKU TTIKI
MARGOTZAILEAK.
>

Gomendagarria da familia
bakoitzak bere iruditxoak
(jostailuak) ekartzea tratatu
beharreko gaiari buruz,
sortuko ditugun agertokietan
haiekin jolasteko.
ELENA ERASO. ART&PEQUES

Basoa
>
Zuhaitzak eta basoak zainduz,
planeta zaintzen lagunduko
dugu. Zer iruditzen zaizue
baso bat esploratzeko erretilu
zoragarri bat sortzen badugu?
Gainera, denok elkarrekin
zuhaitz txiki bat landatuko
dugu, etxera eramateko eta
nola hazten den ikusteko.
Zure zain gaude!
EKA 9
17.00 – 18.00
10 leku (5 haur + 5 heldu laguntzaile)
4-6 urte, heldu batek lagunduta
4 €. Aurrez izena emanda

Ikus 23.orrialdeko
Basa-auzoa erakusketa

10 leku (5 haur + 5 heldu laguntzaile)
24-36 hilabete, heldu
batek lagundua
4€. Aurrez izena emanda

5

ARTE BIRZIKLATUA.
UNIBERTSO MUGIKORRAK
>

Haurrendako lantegia
Zergatik bota behar dugu
materiala bigarren bizitza
eman diezaiokegunean?
Mugikor artistiko bat nola
sortu ikasiko dugu material
birziklatua erabiliz. Koloreen
eta materialen munduan
sartuko gara, gure irudimena
erabiliz, eta unibertso
zintzilikari bat sortuta.
Animatu eta ekarri zeure
material birziklatua eta
emaiozu bigarren bizitza!
GARAZI VALLUERCA

10 EKA

GAZTEENDAKO ETA
HELDUENDAKO
LANTEGIAK

OIHALEN ESTANPAZIO-TAILERRA BERRERABILTZEKO MATERIALEKIN
>

ETXEA GARBITZEKO PRODUKTU
NATURALAK
>

Oihalezko poltsak apainduko ditugu, eta gero hainbat
erabilera eman ahal izango dizkiegu, erosketak egiteko, edota
hondartzara, igerilekura edo ibaira joateko; horretarako,
hainbat teknika erabiliko ditugu, estanpazioa edo akrilikoen
bidezko marrazketa. Paleta kromatiko harmoniko bat sortzen
eta gure poltsen diseinuan konposizio ona egiten ikasiko
dugu, zoragarriak izan daitezen eta auzoaren inbidia izan
dadin.

Garbigarri ekologikoa
erabiltzeak duen garrantziaz
jabetuko gara, jendea eta
ingurumena errespetatzen
dituen etxe osasungarriago
batean bizitzeko. Osagai
natural batzuk eta hainbat
truku ezagutuko ditugu;
halaber, kristalak garbitzeko
produktu bat eginen dugu,
ozpinarekin eta limoiarekin,
bai eta zorua garbitzeko
produktu bat ere, pinuz egina,
etxera eramateko.

10 leku

NATALIA BAZTÁN, BELARBILTZAILEA ETA KOSMETIKA
NATURALEAN ADITUA

6-12 urte

EKA 8

17.30 – 19.30

2€. Aurrez izena emanda
18:00 – 20:00
10 leku
Helduendako
2€. Aurrez izena emanda

LANTEGIA: BARATZE EKOLOGIKOA
LABORANTZA BERTIKALA ZURE
TERRAZA EDO BALKOIRAKO
>
Gustatuko al litzaizuke
baratze ekologiko txiki bat
izatea zure terrazan edo
balkoian? Lantegi honetan,
baratze bertikal bat nola sortu
eta nola zaindu ikasiko dugu.

Gazteendako lantegia

IRKAITZ PEREZ-ILZARBE

EKA 11

18.30 – 20.30
10 leku
14 urtetik gora

LANTEGIA: MODA JASANGARRIA:
ARROPA BERRERABILI ETA DISEINATU NEZESER-ZORRO BAT
>
Zorro edo nezeser bat sortuko
dugu, atorra bat edo galtza
bakeroak erabiliz.
Arropa horiek oso
erabilgarriak dira jantzi
berri bat egiteko, pieza asko
baitituzte bai itxiera-sistema
gisa erabiltzeko, bai hainbat
lekutan aplikatzeko. Gainera,
etxean aise aurkitzeko eta
bigarren bizitza bat emateko
moduko jantziak dira.
Behar den materiala: atorra
bat eta/edo galtza bakero bat +
guraizeak.
ELENA DOMENCH, HARI&ARI

EKA 10

2€. Aurrez izena emanda

BISITA GIDATUA
MENDILLORRI AUZO BERDEA ETA BIZITZA ASKOREKIN! EU
/ ¡MENDILLORRI, UN BARRIO VERDE Y CON MUCHA VIDA!
>
Familiendako bisita

Auzoko bizilagunak, badakigu gustura egoten zaretela
arratsaldea lakuan eserita edo ibilaldi bat egiten, baina al
duzue inguruan duguna? Ikertu eta ezagutu gure hiriko
fauna eta flora: espezie autoktonoak, exotiko inbaditzaileak,
polinizatzaileak, aisiarako eta elikadurarako landareak eta
beste bitxikeria asko. Anima zaitez eta ezagutu berriro gure
auzoko berdeguneak!
AITOR GARCÍA Y EIDER ETXEBERRIA. LA MUTILHUERTA

17:00 – 20:00

11:30 – 13:00 EU

EKA 9

10 leku

17:30-19:00

Helduendako
8 leku

2€. Aurrez izena emanda

IKUSKIZUNA
>

Antzerki- eta zirku-ikuskizuna

BERRERABIZI
>

EU

“Berrerabizi taldea” oso talde
esklusiboa da. Hoberenak dira
Murrizten, Berrerabiltzen eta
Birziklatzen.
Behin batean, Konfuso Barruso
topatu zuten. Konfusok ez zuen
Murriztearen, Berrerabiltzearen
eta Birziklapenaren garrantziaren
berri.
Une horretan ohartu ziren jende
gehiago egonen zela munduan
Konfuso bezala, eta horregatik,
“Berrerabizi taldea” sortzea
erabaki zuten, hau da, munduko
talderik handiena.
Izan nahi al duzu gure klubeko
kidea?
Ikuskizun honetan, jantzi, gauza
eta eszenako material guztiak
berrerabiliak eta berreginak izan
dira.
ZIRIKA ZIRKUS

EKA 12

12:00
4 urtetik gora, heldu batek lagunduta
Doan, aurrez izena emanda
JARDUERA CIVIVOX MENDILLORRIREN
KANPOALDEAN EGINGO DA. EGURALDI
TXARRA EGINEZ GERO, BARRURA
ERAMANGO DA.

EKA 5,
Ingurumenaren Nazioarteko Eguna

ÓSCAR IBÁÑEZ, NEKAZARITZATEKNIKARIA ETA BARATZEZAIN
PROFESIONALA

18:00 – 20:00

EU

18 leku (9 haur + 9 heldu)
9 urtetik gora, heldu batek lagunduta
Doan, aurrez izena emanda

Helduendako
2€. Aurrez izena emanda
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ITURRAMA:
BELAUNALDI ARTEKO
AZTARNA

BESTEAK ETA GURE BURUA
ZAINTZEKO
>
Topaketa-lantegia

Ekainaren 18ko (ostirala)
Aita antzerki-ikuskizunaren
aurreko jarduera osagarria,
Nafarroako Psikologia
Elkargoko adinekoen
mendekotasun taldeak
zuzendua. Zainduen eta
zaintzaileen errealitateaz
gogoeta egiteko topagunea
izanen da.
Nafarroako Psikologia
Elkargoko profesionalak

EKA 14-19

NAFARROAKO PSIKOLOGIA
ELKARGOKO PROFESIONALAK

EKA 14
18:30 – 20:30

LORE-LANDAKETA
>

ITURRAMA ARGAZKIRATZEN
>

Lantegia

Lantegia

Bikotekako lantegi honetan,
oinarrizko teknika batzuk
ikasiko ditugu landaketa
egiteko. Teknika horiek
erabiliz, landareak
lorontzietan landatuko
ditugu San Juan Bosco
gure adinekoen zentroa
apaintzeko. Horrez gain,
lore-konposizio bat eginen
dugu, oso egokia zuen etxeak
apaintzeko.

Nola aldatu da Iturrama auzoa azken mendean? Argazki-lantegi
honetan oinarrizko teknika batzuk ikasiko ditugu kanpoaldean
argazkiak ateratzeko. Gero, teknikak erabili ere eginen ditugu.
Iturramako Civivoxean prestakuntza laburra egin ondoren, kalez
kale ibiliko gara gure auzoan barna, duela mende erditik gorako
leku adierazgarriak topatzeko eta argazkiratzeko!

ÓSCAR IBÁÑEZ, NEKAZARITZATEKNIKARIA ETA BARATZEZAIN
PROFESIONALA

EKA 14

2021eko urritik 2022ko urtarrilera bitarteko programazioan,
argazkiak ikusgai jarriko ditugu, Iruñeko Udal Artxiboan dauden
argazki batzuekin batera.
Jarduera hau Iturramako Gizarte Foroarekin elkarlanean egin da
*Ezinbestekoa da argazki-kamera bat edo smartphone bat
ekartzea bikote bakoitzeko.

Guztiendako

18:00 – 20:30
Bikoteka eman behar da izena
Guztiendako
4€/bikoteko, aurrez izena emanda

EU

Ipuin-kontalaria

Badator Pontxa bere ipuin
eroekin. Saio honetan
aitona-amonen eta umeen
parte-hartzea ezinbestekoa
izango da. Ipuin eroak eta
partizipazioa protagonistak
izango dira.
JAIONE URTASUN, AKTOREA ETA
NARRATZAILEA

EKA 16
EKA 15

4€/bikoteko, aurrez izena emanda

PONTXAREKIN IPUIN ANITZAK
>

ADOLFO LACUNZA, ARGAZKILARI PROFESIONALA

17:30 – 19:30
Bikoteka eman behar da izena

Helduendako
Doan, aurrez izena emanda

18:00 – 18:45
4 urtetik gora, heldu batek
lagunduta

SUSTRAIAK ETA AMETSAK. AITONA-AMONAK ELKARREKIN ARTEAREN
ALDE. ELKARLANERAKO ARTE PROIEKTUA ADINEKOENTZAT ETA
HAURRENTZAT
>
Belaunaldi arteko lantegia

Familiarteko jarduera plastikoa 4 eta 7 urte arteko haurrentzat
eta haien aitatxi-amatxientzat. Hainbat teknika eta material
artistiko landuko dira, zentzumenak sustatzen laguntzeko, eta
aldi berean, sormena, irudimena eta emozioak garatzeko.
Hainbat gauza trukatuko dituzte, hala nola trebetasunak,
ezagutzak eta esperientziak, elkarrekintza hutsetik
harremanerako pasabidea sustatuta. Adinekoek bitarteko bat
izanen dute eskura kultura eta tradizioak erakusteko. Haurrek,
bestalde, belaunaldi arteko harremanaren bidez, zahartzaroa
ezagutu eta hartuko dute aintzat, gida, aholkua, jakinduria,
laguntza eta adiskidantza topatuta.
ELENA ERASO. ART&PEQUES

EKA 17

Doan, aurrez izena emanda
17:30 – 19:00
4-7 urte, heldu batek lagunduta

10 leku (5 haur + 5 heldu laguntzaile)
4€. Aurrez izena emanda

8
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PAPER GAINEKO ESTANPAZIOA.
MARGOLAN APAINGARRIAK
SORTUKO DITUGU GURE
ADINEKOEKIN!
>
Belaunaldi arteko lantegia

AITA
>

Antzerkia
Aita erretratu naturalista eta gazi-gozoa da, bizi dugun
egoerarekin konprometitua. Protagonista egonean dago, ezin
du deus egin; urteen eta gaixotasunaren ondorioz erabat da
menpekoa, baina obra guztia dago haren eraginpean, eta hark
bultzaturik jokatzen dute denek. Mendekoen eta zaintzaileen
egoerara hurbildu nahi gaituen antzerki-ekimena da, elkarri
entzuteko, eta enpatia eta eztabaida guneak partekatzeko.
Antzezpenaren ondotik, ikusleen eta taldeko antzezleen arteko
topaketa-foroa izanen da.

Haurrendako eta haien
aitatxi-amatxiendako lantegia,
hainbat material erabiltzen
ikasteko eta, haien bidez,
estanpazioa teknika erraza
bezain dibertigarria dela
ikusteko. Estanpazio-plantxak
diseinatuko ditugu, Iruñeko
leku ospetsuen argazkietatik
abiatuta (gazteluko plaza,
Frantziako portalea…).
Bitxikeriak eta oroitzapen
dibertigarriak partekatuko
ditugu gure adienekoekin
eta, aldi berean, elkarrekin
margolan apaingarriak
sortuko ditugu etxera
eramateko.

KAMISHIBAI
>

Ipuin-kontalaria
Belaunaldi arteko jarduera
inklusibo honetan,
desgaitasun intelektuala
duten pertsona batzuek
ipuinak kontatuko dituzte,
kamishibai teknikak
lagundurik. Pertsona horiek
ANFAS erakundeko Zahartze
Aktiboko Programan ari dira.
Aukera egokia da adinekoek
eta haurrek bertan kontatzen
diren ipuinez elkarrekin
gozatzeko.
Jarduera ANFASekin
elkarlanean egin da
SAN JUAN BOSCO ZENTROA

EKA 15
18:00 – 18:40

Sortuko ditugun laminetako
batzuk San Juan Bosco
zentroko paretak apaintzeko
erabiliko ditugu, gure
adinekoek leku politagoa izan
dezaten. Jarduera San Juan
Bosco zentroa dinamizatzeko
proiektuaren baitan dago.
DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA

EKA 19

12 leku (6 haur + 6 heldu laguntzaile)
5 urtetik gora, heldu batek
lagunduta
Doan, aurrez izena emanda

PAPER GAINEKO ESTANPAZIOA.
MARGOLAN APAINGARRIAK
SORTUKO DITUGU GURE
ADINEKOEKIN!
>
Belaunaldi arteko lantegia

Haurrendako eta haien
aitatxi-amatxiendako lantegia,
hainbat material erabiltzen
ikasteko eta, haien bidez,
estanpazioa teknika erraza
bezain dibertigarria dela
ikusteko. Estanpazio-plantxak
diseinatuko ditugu, Iruñeko
leku ospetsuen argazkietatik
abiatuta (gazteluko plaza,
Frantziako portalea…).
Bitxikeriak eta oroitzapen
dibertigarriak partekatuko
ditugu gure adienekoekin
eta, aldi berean, elkarrekin
margolan apaingarriak
sortuko ditugu etxera
eramateko.
Sortuko ditugun laminetako
batzuk San Juan Bosco
zentroko paretak apaintzeko
erabiliko ditugu, gure
adinekoek leku politagoa izan
dezaten. Jarduera San Juan
Bosco zentroa dinamizatzeko
proiektuaren baitan dago.
SAN JUAN BOSCO ZENTROA
DIANA ARBONIÉS. LA CRAFETERA

EKA 19
11:00 – 13:00

LAURA LAIGLESIA KONPAINIA PROFESIONALA
EGILEA: LAURA LAIGLESIA. ANTZEZLEAK: FERNANDO EUGUI, RAQUEL GARCÍA,
MARIJOSE RÁNDEZ, ITZIAR ANDRADAS, JAVIER CHOCARRO, RAKEL CUARTERO.
ZUZENDARIA: PATXI LARREA

EKA 18

10 leku (5 haur + 5 heldu laguntzaile)

17:30 – 19:30

6-12 urte, heldu batek lagunduta

10 leku (5 haur + 5 heldu laguntzaile)

4€. Aurrez izena emanda

BERDETAKO ISTORIOAK
>

Familiarteko IpuinKontaketa
Ba al dakizue non gauden? Zer
gertatu zen hemen zehazki?
Ez kezkatu, nik kontatuko
dizuet. Aire zabalean eta
historiaz inguratuta, gure
“berdetako istorioekin”.
ZUIDADELARAKO SARBIDEA
(ARMADA ETORBIDEKO ATEA)
SERGIO DE ANDRÉS,
AKTORE ETA NARRATZAILEA

EKA 17
18:00
4 urtetik gora, heldu batek
lagunduta
Doan.
Izen-ematea 010 telefonoan

ITURRAMAKO ELKARTEEN
ERAKUSKETA
>
2020-2021 ikasturtean,
Iturramako Erretiratu eta
Pentsiodunen Elkarteak,
Sofonisba Marrazki
eta Pintura Elkarteak
eta Nafarroako pintore
afizionatuen PINTANA
Elkarteak koordinatutako
jardueretan ondu diren
pintura-lanen erakusketa.
ITURRAMAKO CIVIVOXA

EKA 14-19

6-12 urte, heldu batek lagunduta
4€. Aurrez izena emanda

19:00
Helduendako
2€. Aurrez izena emanda

10

11

IRUÑA BERDEA DA:
UDABERRIA
ARGAZKIA LOREEKIN. MENDILLORRIKO BILTEGIEN PASEALEKUA
>
Gratuito.
Aurrez izena emanda en el 010

ATERALDIA YAMAGUCHI
PARKERA: ESNE BIDEA LORATEGI
BATEAN
>
Irteera
Proposamena Yamaguchi
parkean barna paseatzea
da, haren historia ezagutuz.
Jatorri, diseinu eta
eraikuntzatik hasi eta gaur
eguneraino. Egun, parkeak
esne bidea barne hartzen
du “BAKARRIK” 30 metro
luze duen lorategi batean
irudikatuta.
Izarrarteko bidaia
proposatzen da, non lorategiko
landareek gure tokian jartzeko
balio baitute, bai eta azaltzeko
ere zeinen txikiak garen
unibertso handi-handiarekin
alderatuta.
TOPAGUNEA:
PLANETARIOKO ATEA
MSM

Argazki lantegia
Argazkiak Mendillorriko ingurune naturalean, argazkigintzarako
argia, Makro argazkigintza eta fokuratze selektiboa ikusiz eta
ulertuz, eta hirian argazkigintzaz eta naturaz gozatuz. Reflex
kamera edo antzekoa eta argazkigintzaren inguruko ezagutzaren
bat izatea gomendatzen da.

GIMNASIA ATARI ZABALEAN,
HIRI-GIMNASIOAK ETA INGURUNEA
KONBINATUZ
ATERALDIA
>
Ateraldia
Atari zabaleko aztura
osasungarrien bidez zahartze
aktiboa sustatuz hiriko
berdeguneetan!
Zatoz eta sortu ariketa-errutina
bat eta ikas ezazu gorputzaren
atal desberdinak mugitzen,
gimnasioez eta hiri-altzariez
gozatu bitartean, gidatutako eta
zaindutako taldean.
MENDILLORRIKO LAKUA
AMAYA SARALEGUI

EKA 12

TOPALEKUA: BILTEGIETARAKO SARRERA
JOSÉ LUIS PUJOL ETA ROBERTO VILLAMAYOR

EKA 5
10:00
Helduendako

10:30
Helduendako

IBILALDI GEOLOGIKOA IRUÑEKO IBAI
PASEALEKUAN
>
Irteera

NATURA-ATERALDIA ZIUDADELAKO PARKERA
>
Ateraldia
Ibilbidea Gaztelugibel eta Iruñeko Ziudadelan barna,
biodibertsitate handia duten Iruñeko parke horietako flora- eta
fauna-aberastasuna ezagutze aldera.
TOPAGUNEA: ZIUDADELAKO SARRERA (ARMADA ETORBIDEA)
GABI BERASATEGI

EKA 8
18:00
Guztiondako

Landa-irteera honetan gure
ingurune hurbilenenaren
jatorria ulertuko dugu, nola osatu
den horren paisaia aberats eta
askotarikoa, eta zeintzuk diren
aurki ditzakegun aztarnak gure
hiriaren historia geologikoa
“irakurtzeko”, zeinak Arga
ibaiaren eta haren isurkideen
dinamika ardatz baititu.
TOPALEKUA: BURLATA ETA IRUÑA
ARTEKO MUGA MARKATZEN DUEN ZUBI
ZAHARRA
FRAN SANZ MORALES

EKA 16

EKA 1
18:00
18:00
Guztiondako

12

Guztiondako

BERDETAKO ISTORIOAK
>
Familiarteko IpuinKontaketa
Ba al dakizue non gauden? Zer gertatu zen hemen zehazki?
Ez kezkatu, nik kontatuko dizuet. Aire zabalean eta historiaz
inguratuta, gure “berdetako istorioekin”.
ZUIDADELARAKO SARBIDEA (ARMADA ETORBIDEKO ATEA)
SERGIO DE ANDRÉS, ACTOR Y NARRADOR.

EKA 17
18:00
4 urtetik gora, heldu batek lagunduta

RALLY-A TACONERAN ZEHAR
>
Rally fotografikoa
Rallya (oso fotografikoa) Taconerako espazioari mugatua.
“Mandatu txiki” batzuen bitartez, saiatuko gara begirada gure
kameren bidez pixka bat gehiago garatzen.
TOPAGUNEA: SARRERA NAGUSIA NAVAS DE TOLOSATIK
ADOLFO LACUNZA

EKA 19
10:00
Helduendako

...ETA GAINERA... ANIMA ZAITEZ, ETA PARTE
HARTU IRUÑEA BERDEA DA ERRONKA BERRIAN
ZURE ARGAZKI BERDE GOGOKOENAREKIN!
Parte hartzera gonbidatzen zaitugu, gehien atsegin
duzun, gehien transmititzen zaituen hiriko berdegune
eta naturguneko argazkiak partekatzera.
Informazio gehiago:
https://www.pamplona.es/eu/pamplonaesverde
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SANFERMINAK
HURBILETIK

SARASATEREN
ONDAREA

SORTU PAPEREAN ZEURE
SANFERMIN FESTAK

>

Sanferminak hurbiletik, horra hor Civivox Sareak festen
omenez antolatuko duen egitarau berezia. Ezohiko bigarren urte
honetan, ez baita jairik izanen, Covid’19aren krisiaren ondorioz.
Aurrez aurreko jarduerak izanen dira publiko guztietarako,
edukiera murriztuta. Zatoz eta parte hartu!

ENTZUNALDIA
AHOZKO NARRAZIOA
IPUINAK ZUZENEAN BELARRIRA

>

Pablo Sarasatek bi belarri
zituen, ia denok bezalaxe:
baina esaten denez, musika
arnastu zezakeen eta, gozatu
ere, plater handi bat balitz
bezala. Mmmmm, hau gosea!
Ireki ongi belarriak, eta nik
belarrira kontatuko dizuet.
KONDESTABLE CIVIVOXA. PABLO
SARASATE MUSEO ARETOA
SERGIO DE ANDRÉS

EKA 24
18:00
4 urtetik gora, heldu batek
lagunduta
Doan.
Aurrez izena emanda

SARASATEREN MATINÉE BEREZIA
>
Sarasate eta San Fermin
Ameriketako lehen biratik etxera itzuli eta nazioarteko ospea
ekarri zuenetik, Pablo Sarasate etengabe aritu zen harathonat kontzertuak ematen. Biolin-jotzaileak, ordea, beti gorde
zituen uztaileko egunak Iruñera etortzeko eta Sanferminez
nahiz jendeak erakusten zion maitasunaz gozatzeko. Hain
zuzen ere, egun horietan izaten ziren Sarasateren Matinée edo
kontzertu ezagunak, bai Iruñeko Orfeoiarekin bai Santa Cecilia
Kontzertu Elkartearekin batera; entzuleek gogo biziz eta bero
hartzen zituen. Hainbesteraino, non, Sanferminetako egun bati,
uztailaren 12ari, Sarasateren eguna izena eman baitzitzaion.
Kontzertu honek matinée haietako bat ekarri nahi du gogora,
sanfermin giroko errepertorioa emanik. Pablo Sarasate, Joaquín
Turina, Turrillas Maiusia eta David Johnstoneren lanak joko dira.
Jarduera-koordinatzailea: Beatriz Pomés

HAURRENDAKO LANTEGIAK

Gozatu eta sortu eszenografia
bat, Sanferminetako abentura
bat irudikatzeko!
Lantegian, ederki pasatuko
dugu Sanferminekin. Istorio
bat asmatu, agertoki bat sortu,
eta paperezko pertsonaiak
itxuratu eta bizitza emanen
diegu, pop up liburuei berez
dagozkien teknikak erabiliz.

SANFERMINES CON LEGO / SANFERMINAK LEGOREKIN EU

SIMILARTE (MILA GARCÍA)

>

EKA 24

Eraikuntza libreko tailerra, LEGO pieza ezberdinekin. Lantegian,
entzierroaren ibilbidea, barrakak, peñen irteerak, udaletxeko
fatxada, su artifizialak, etab. eraikiko dira. Horretaz gain,
bakoitzarentzat festak irudikatzen dutena ere eraiki ahalko da.
Gaiari dagozkion osagarri espezifikoak eta figurak erabiliko dira.
Gainera, sorkuntza horietarako teknika zehatzak ikasiko dira.
DISCOVER BRICKS
EKA 23
EKA 29 EU
10:30-12:00
8 leku
5-12 urte
2€. Aurrez izena emanda

10:00-12:30
8 leku
7-12 urte
2 €. Aurrez izena emanda

ERRALDOI ETA KILIKI LANTEGIA

>

Sortu zure erraldoi edo
kilikirik gogokoena!
Erabili Sanferminetako
pertsonaiak inspiraziotzat eta
egizu zeure oihalezko panpina
margotua.
TEA EN LA AZOTEA
EKA 26

KONDESTABLE CIVIVOXA. PABLO SARASATE MUSEO ARETOA
BEATRIZ POMÉS, TXIRULA. ALICIA GRIFFITHS, HARPA

EKA 13

11:00-12:30
8 leku
6-11 urte
2 €. Aurrez izena emanda

12:00-12:30
12 leku
+ 18
Doan. Aurrez izena emanda

14

15

ENTZUNALDIA
SARASATEREN MATINÉE BEREZIA
SARASATE ETA SAN FERMIN

>

HITZALDIAK
SAN FERMIN: KORAPILOA ASKATZEN EU

>

Bitxikeriak, hainbat ospakizunen sorrera eta jaien bilakaera
urteetan zehar, gaur egun ezagutzen dugun mosaiko koloretsua
osatu arte.
AITIZIBER IMIZCOZ, GIZA-ZIENTZIETAN LIZENTZIATUA
EKA 24
19:00
+18
Doan. Aurrez izena emanda

SANFERMINAK: FESTAREN HISTORIA

>

Aspaldi-aspalditik, Sanferminen ospakizunak jaia izan
du ezaugarri. Egun hain seinalatu horietan, nafarrek eta
iruindarrek eguneroko bizitza alde batera utzi eta festa giroan eta
parrandan barneratzen dira. Sanferminetako ekitaldi erakargarri
nagusien historia azaldu eta malenkoniaz gogoratuko ditugu, hau
da, barrakak, erraldoiak, txistulariak, kontzertuak, dantzariak,
entzierroak eta denetariko ikuskizunak.
ANA ULARGUI
EKA 29
19:00
+18

Ameriketako lehen biratik
etxera itzuli eta nazioarteko
ospea ekarri zuenetik, Pablo
Sarasate etengabe aritu zen
harat-honat kontzertuak
ematen. Biolin-jotzaileak,
ordea, beti gorde zituen
uztaileko egunak Iruñera
etortzeko eta Sanferminez
nahiz jendeak erakusten zion
maitasunaz gozatzeko. Hain
zuzen ere, egun horietan
izaten ziren Sarasateren
Matinée edo kontzertu
ezagunak, bai Iruñeko
Orfeoiarekin bai Santa Cecilia
Kontzertu Elkartearekin
batera; entzuleek gogo
biziz eta bero hartzen
zituen. Hainbesteraino,
non, Sanferminetako
egun bati, uztailaren 12ari,
Sarasateren eguna izena eman
baitzitzaion. Kontzertu honek
matinée haietako bat ekarri
nahi du gogora, sanfermin
giroko errepertorioa emanik.
Pablo Sarasate, Joaquín
Turina, Turrillas Maiusia eta
David Johnstoneren lanak
joko dira.
Jarduera-koordinatzailea:
Beatriz Pomés
BEATRIZ POMÉS, TXIRULA. ALICIA
GRIFFITHS, HARPA
EKA 13

DISKO-FORUMA
SANFERMINAK: ELKAR MAITATZEKO TXOKO BAT

>

Disko-forum bat eginen dugu binilo-formatuan,
eta Jaietako "hit-parade"-a izanen da protagonista.
Los Iruñako, Richard Strauss, La Pamplonesa,
Conchita Velasco eta beste asko ekarriko ditugu
munduan parerik ez duten festetako soinu-banda
gozatzeko. Riau-riau!
LUIS GORTARI, ESATARIA

ANIMATU ETA PARTE HARTU!!
Eraiki eta zabaldu Sanferminetako
edozein une edo pertsonaia birsortuko
duen eszena bat, dela historikoa edo
egungo jaietakoa, dela fikziozkoa edo
fantasiazkoa, LEGO®/LEGO® duplo
piezak erabiliz.
Informazio gehiago web orrian.
http://www.pamplonaescultura.es/eu/
actividades-civivox/

EKA 25
12:00-12:30
12 leku

19:00

+18

+18

Doan. Aurrez izena emanda

Doan. Aurrez izena emanda

Doan. Aurrez izena emanda

16

17

ATERPEA
EZAGUTZEN

IN PERSPECTIVE

CEAR Nafarroarekin elkarlanean
Doan. Aurrez izena emanda

CEAR ERAKUNDEAREN URTEKO TXOSTENAREN
AURKEZPENA.
>
Hitzaldia

CEAR erakundeak bere urteko txostena
aurkeztuko du. Hartan, EBko migraziopolitika da aztergai, eta era berean, asilosistema nazionala eta asiloa eskuratzeko
zailtasunak. Bukatzeko, egoera Nafarroan
zertan den aztertuko da.
EKA 18
12:00

Dantzak, musikak eta arkitekturak osatzen dute lan ibiltari
hau. Lana bi astez sortuko du Laida Aldaz Arrietak, La Faktoria
Choreographic Centerreko 3. belaunaldiko ikasleekin batera,
Kondestable Jauregian. Publikoa oinez dabilen bitartean, hainbat
eszena topatuko ditu, guztiak ere XVI. mendeko eraikin hau
osatzen duten testuretan, koloreetan, argietan, perspektibetan
eta gainerako elementuetan oinarrituta. Ikuskizuna berariaz
sortu da jauregirako; beraz, espazioa dantzaren bidez ezagutzeko
beste modu bat eskainiko digu, txoko bakoitzak bere ustekabea
agertzen digula.
LA FAKTORIA CHOREOGRAPHIC CENTER-EKIN ELKARLANEAN
EKA 18
19:00 eta 20:00

MASTERCLASS

>

Laida Aldazek sormenprozesua azalduko die zehatzmehatz. Hau da, ikuskizuna
nola sortu den azalduko du,
publikoarekin elkarreraginda.
LAIDA ALDAZ ARRIETA
EKA 16
19:00
Doan. Aurrez izena emanda

LIBURUAREN AURKEZPENA:
“LA MUJER QUE QUISO SALTAR UNA VALLA DE SEIS
METROS”
>
Hitzaldia

Kontakizun-liburu honek bost emakumeren
zehaztasuna kontatzen du. Indarkeriaren hainbat
testuingurutatik ihesi, benetako hesi sinbolikoz
betetako bide luze bati ekiten diote, Hegoaldeko
muga zeharkatzen saiatu arte.
EKA 24

EKA 19
19:00
18:00, 19:00 eta 20:00
Doan. Aurrez izena emanda

18

19

MAKER
EREMUA
MAKER PROIEKTUEN ERAKUSKETA III. DEIALDIA
Azken lauhilekoan, Maker proiektuen III. deialdiaren ondorioz,
hiru proiektu egin dira. Saioa amaitutako bi proiektuen
aurkezpena da:

AIRVOX PROIEKTUA

>

Barneko espazioetan airearen kalitatea neurtu eta egiaztatzen
duten elektronika-kutxak egiteko aukera eman duen Airvox
proiektuaren erakusketa. Programazioaren, sentsoreen, plaka
elektronikoen eta 3D inprimatze-diseinuaren bidez, CO2,
ppm, hezetasuna eta giroari buruzko datuak eta informazioa
emateko aparatuak egin dira, Osasunaren Mundu Erakundearen
gomendioei jarraiki hobeto aireztatutako topaguneak izateko.

IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUA

>

Ikus-entzunezko Maker
eremuan erreportajedokumental bat egin da
COVID-19 Iruñeko hainbat
profiletako pertsonengan
izaten ari den esperientzia eta
ondorioei buruz. Maker ikusentzunezko eremuko partehartzaileek helburu sozialeko
proiektu batean parte hartu
ahal izan dute, zuzendaritza
artistiko batekin, storyboarda,
grabazio prozesuak, eszenak,
edizioa, ekoizpena eta
argitalpena landuz.
Proiektu horiek Iruñeko
Udalaren kultur ekimenaren
parte dira. Ekimen horren
bidez, parte-hartzaileek
sorkuntzako espezialitate
desberdinak entseatu,
praktikatu eta ikastea
ahalbidetzen die, besteak
beste, ikus-entzunezko,
musika, literatura, arte,
informatika, elektronika eta
3Dko diseinuaren arloetan.
MAKER PROIEKTUEN
ERAKUSKETA III. DEIALDIA

BESTE AHOTS BATZUK PROIEKTUA
>
“Beste ahots batzuk” izeneko hirugarren proiektua gauzatzen
jarraitzen du, urteko azken hiruhilekoan aurkezteko. Proiektu
honetan, pertsona migratuei buruzko erakusketa bat egiten
da, soinu-, irrati- edo esperimentu-konposizioen, abestien
eta ipuinen, eguneroko objektuekin, elektronikarekin eta 3D
inprimaketarekin konbinatuta.
Maker IV. Deialdiarako proiektuen proposamenak aurkezteko
epea abuztuaren 31 arte dago zabalik. Parte hartzeko oinarriak,
entregak eta kontsultak webgunearen bidez:
www.maker.redcivivox.es

KONDESTABLEKO CIVIVOXA

EKA 17
18:30

20

21

BASA-AUZOA EU
>
Gure auzoko landaretza anitzaz jabetzeko egindako
erakusketa koloretsua.

ERAKUSKETAK

Begiratu, gozatu, zaindu.
MENDILLORRIKO CIVIVOXA
IRKAITZ PEREZ-ILZARBE

SUNTSIEZINAK. BEGIRADA BAT AFRIKAKO
ETORKIZUNEKO BELAUNALDIARI

GUNE IREKIA… JUSLARROCHA
ARTE PLASTIKOEN ERAKUSKETA

>

>

Alfons Rodríguez, argazkilaria eta dokumental
errealizatzailea, etaXavier Aldekoa, kazetaria

2020ko urritik 2021eko maiatzera,
Zabalguneko eta Juslarrochako Civivoxetan
emaniko marrazki- eta pintura-lantegietan
egin diren arte plastikoetako lanen erakusketa
bateratua.

Erakusketa koordinatzailea eta kudeatzailea:
jóvenes y desarrollo fundazioa. Gke salestarra
Afrika etorkizuneko kontinentea da. Inon baino
ume gehiago jaiotzen baitira gure planetan, eta
urtero, milaka haur kinka larri eta latzetan bizi
dira. Gerrek, terrorismoak, pobreziak, klimaaldaketaren ondorio kaltegarriek eta beste arazo
handi batzuek milioika haur afrikarri erasaten
diete. Afrika, halaber, aldaketaren kontinentea
da. Aurrerapausoak egiten ari dira hezkuntzan
eta hazkunde ekonomikoan; teknologia ere
aurrera doa, eta Afrikako mugimenduen borroka
ere hartu behar da aintzat. Horren ondorioz,
kontinentearen egoera eraldatzen ari da.
Bi urtez baino gehiagoz, Suntsiezinak izeneko
ekimenak Afrikako hamar herrialdetako 11
haurren istorioak dokumentatu ditu, kontinente
anitz eta liluragarriaren lorpen eta erronken
erakusgarri. Ez da, ordea, irabazleei buruzko
ekimen bat, protagonistak zenbaitetan garaile
ateratzen badira ere. Ezta galtzaileei buruzko
ekimena ere, Afrikako istorio horietako
batzuek amaiera mingotsa izanik ere. Borrokan
diharduten haur afrikarrei buruzko proiektua
baita.
Ekimenak zauriaz haratago jo nahi du. Izan ere,
haur afrikarrak beren bizitzen protagonista
aktibo gisa aurkezten ditu eta, haien ahaleginari
eta indarrari esker, aurre egin nahi diote beren
patuari. Suntsiezinak, finean, begirada bat da
Afrikako etorkizuneko belaunaldiari.

EKA 1-13

ZUTIK HAUTSAREN ETA HAREAREN ARTEAN
ARGAZKI-ERAKUSKETA. GIZA ESKUBIDEEN ALDEKO GAZTE
SAHARARRAK
>

Erakusketa koordinatzailea eta kudeatzailea:
Mundubat / ZKMendillorri

JUSLARROCHAKO CIVIVOXA
EKA 8-26

IKEBANA-KADO
(JAPONIAKO LORE-ARTE TRADIZIONALA)
>

Ikebanako lantegian egindako lanen
erakusketa, Kumiko Sawadak (Ikebanako
irakasle ofiziala, Sogetsu Eskola) Civivoxen,
2020ko urritik 2021eko maiatzera bitartean.
ITURRAMAKO CIVIVOXA
EKA 1-4

ITURRAMAKO ELKARTEEN ERAKUSKETA BATERATUA
>
2020-2021 ikasturtean, Iturramako
Erretiratu eta Pentsiodunen Elkarteak,
Sofonisba Marrazki eta Pintura Elkarteak eta
Nafarroako pintore afizionatuen PINTANA
Elkarteak koordinatutako jardueretan ondu
diren pintura-lanen erakusketa. Ekimena
Iturramako Belaunaldi arteko Astearen
jarduera-egitarauko ekitaldietako bat da.
ITURRAMAKO CIVIVOXA
EKA 14-19

MANOS UNIDASEN ERAKUSKETA
URA GARAPENAREN IZENEAN AGORTZEA
>
Sentsibilizazio-erakusketa.
ITURRAMAKO CIVIVOXA
EKA 22 – ABU 31

GUNE IREKIA… ZABALGUNEA ETA SANDUZELAI
ARGAZKI-ERAKUSKETA
>
2020ko urritik 2021eko maiatzera bitarteko
ikasturtean, Kondestable, Zabalguneko,
Iturramako, Juslarrochako, Mendillorriko
eta Sanduzelaiko zentroetan emaniko
argazki-lantegietako ikasleek egin dituzten
argazkien erakusketa.
ZABALGUNEKO ETA SANDUZELAIKO CIVIVOXAK
EKAINAK 15 ARTE

Argazki-bilduma hau Tindoufeko (Aljeria)
kanpamenduetako gazte errefuxiatu sahararrekin
2017tik 2019ra egindako lanaren emaitza da.
Proiektua lau ikastetxetan egin zen eta hainbat
formakuntza prozesuren bidez garatu zen: gizaeskubideak eta bake-kultura, giza-eskubideei
buruzko pedagogia, eta hedabideen inguruko
formakuntza espezializatua. Saio horietan, gizaeskubideak sustatu eta defendatzeko gaitasunak
garatu ziren, elementu diskurtsibo eta praktikoen
bidez.
Saharako gaztediari eskubide anitz urratzen
zaizkio berriz eta behin, baina nazioarteak
entzungor egiten du. Horregatik, garrantzitsua da
gazteek hezkuntzarako eta eraginerako dituzten
gaitasunak garatzea, baita haien erresilientzia
ere. Horrela, gaur egun bizi duten errealitatea
haien gain hartu eta alda dezakete. Lanaren irudi
bakoitza prozesu horren erakusgarri da, Nuria
Gonzalez argazkilariaren eskutik.
Proiektua Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Agentziaren laguntzarekin garatu da eta,
besteak beste, herritarrei Saharako errealitatea
ezagutaraztea du helburu, gazteak ardatz dituzten
irudien bitartez.
MENDILLORRIKO CIVIVOXA
EKA 14-30

KONDESTABLE CIVIVOXA

EKA 9-27
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23

EKAINEKO AGENDA
1 ASTEARTEA

8 ASTEARTEA

12 LARUNBATA

15 ASTEARTEA

18 OSTIRALA

24 OSTEGUNA

Ateraldia Yamaguchi parkera:
esne-bidea lorategi batean
> ORR 12 - Bisita gidatua

Natura-ateraldia
Ziudadelako parkera
> ORR 12 - Bisita gidatu

Gimnasia atari zabalean, hirigimnasioak eta ingurumena
konbinatuz
> ORR 5 y 13- Irteera

Iturrama argazkiratzen
> ORR 8 - Lantegia

CEAR erakundearen urteko
txostenaren aukezpena
> ORR 19 - Hitzaldia

Sortu paperean zeure
Sanfermin festak
> ORR 15 - Haurrendako lantegia

18:00 Yamaguchi

2 ASTEAZKENA

18:00 Mendillorri

Hazitegiak eta izurriak eragozteko
landare lagunak
> ORR 4 - Familiendako lantegia

3 OSTEGUNA

11:00 Mendillorri

Beach Time
> ORR 5 - Umetxoendako lantegia

4 OSTIRALA

18:00 Mendillorri

Lurreko xaboi naturalak
> ORR 5 - Familiendako lantegia

5 LARUNBATA

10:00 Mendillorriko biltegia

Argazkia loreekin. Mendillorriko
biltegien pasealekua
> ORR 12 - Lantegia

11:30 Mendillorri

Mendillorri auzo berdea eta bizitza
askorekin! EU
> ORR 7 - Familiendako bisita

17:30 Mendillorri

¡Mendillorri, un barrio verde
y con mucha vida!
> ORR 7 - Familiendako bisita
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18:00 Ziudadela

18:00 Mendillorri

Etxea garbitzeko produktu naturalak
> ORR 6 - Lantegia

9 ASTEAZKENA

17:00 Mendillorri

Basoa
> ORR 5 - Familiendako lantegia

18:00 Mendillorri

Laborantza bertikala
zure terraza edo balkoirako
> ORR 6 - Lantegia

10 OSTEGUNA

17:00 Mendillorri

Arropa berrerabili eta
diseinatu nezeser-zorro bat
> ORR 6 - Lantegia

17:30 Mendillorri

Arte birziklatua.
Unibertso mugikorrak
> ORR 6 - Haurrendako lantegia

11 OSTIRALA

18:30 Mendillorri

Oihalen estanpazio-tailerra
berrerabiltzeko materialekin EU
> ORR 7 - Gazteendako lantegia

10:30 Lago de Mendillorri

11:00 Mendillorri

Sortu zeure ogitarteko-zorroa
txatalekin
> ORR 5 - Familiendako lantegia

12:00 Mendillorri

Berrerabizi
> ORR 7 - Familiendako antzerkia
EU

13 IGANDEA

12:00 Kondestable

Matinée berezia:
Sarasate eta San Fermin
> ORR 14 y 16 - Kontzertua

14 ASTELEHENA

18:00 Iturrama

18:00 San Juan Bosco

18:00 Kondestable

In perspective
> ORR 18 - Dantza

Ipuinak zuzenean belarrira
> ORR 14 - Ipuinkontaketa

18:00 Iturrama

19:00 Iturrama

19:00 Kondestable

18:00 Argako ibai ertza

19 LARUNBATA

16 ASTEAZKENA
Pontxarekin ipuin anitzak EU
> ORR 9 - Ipuinkontaketa

Ibilaldi geologikoa Iruñeko
ibai pasealekuan
> ORR 13 - Visita guiada

19:00 Kondestable

Masterclass dantza
> ORR 18 - Masterclass

17 OSTEGUNA

18:30 Iturrama

Sustraiak eta ametsak, Aitonamonak elkarrekin artearen alde
> ORR 9 - Belaunaldi arteko lantegia

Besteak eta gure burua zaintzea
> ORR 9 - Topaketa-lantegi

10:00 Kondestable

19:00 Kondestable

Kamishibai
> ORR 11 - Ipuinkontaketa

17:30 Iturrama

Lore-landaketa
> ORR 8 - Lantegia

12:00 Iturrama

17:30 Iturrama

18:00 Ziudadela

Berdetako istorioak
> ORR 11 y 13 - Ipuinkontaketa

Aita
> ORR 10 - Teatro

San Fermin: korapiloa askatzen EU
> ORR 16 - Hitzaldias

19:00 Iturrama

10:00 Taconera

Liburuaren aurkezpena:
“La mujer que quiso saltar una
valla de seis metros”
> ORR 19 - Hitzaldia

11:00 Iturrama

25 OSTIRALA

Rally-a Taconeran zehar
> ORR 13 - Lantegia

Paper gaineko estanpazioa.
Margolan apaingarriak sortuko
ditugu gure adinekoekin!
> ORR 10 - Belaunaldi arteko lantegia

17:30 San Juan Bosco

Paper gaineko estanpazioa.
Margolan apaingarriak sortuko
ditugu gure adinekoekin!!
> ORR 11 - Belaunaldi arteko lantegia

23 ASTEAZKENA

10:30 Kondestable

Sanfermines con Lego
> ORR 15 - Haurrendako lantegia

19:00 Kondestable

Sanferminak: elkar maitatzeko
txoko bat
> ORR 17 - Discoforum

26 LARUNBATA

11:00 Kondestable

Erraldoi eta Kiliki lantegia
> ORR 15 - Haurrendako lantegia

29 ASTEARTEA

10:30 Kondestable

Sanferminak legorekin EU
> ORR 15 - Haurrendako lantegia

19:00 Kondestable

Sanferminak: festaren historia
> ORR 16 - Hitzaldia

25

26

27

