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DONEJAKUE, OINEZ SORTZEN DA BIDEA.  HISTORIA, ARQUEOLOGIA, ARTEA, 
MITO ETA KONDAIRA DONEJAKUETARRAK I 

IKASTAROAN IZEN-EMATEKO ORRIA 
 

Ikastaroak Donejakue Bidea historia, artea eta arkeologiaren eskutik ezagutzera eramen gaitu, apostoluaren ustezko 
aztarnak biltzen dituen hilobiaren eta Konpostelarako bideek zeharkatzen dituzten lurraldeen inguruko tradizio, mito 
eta kondairak alde batera utzi gabe. Ibilbide ezberdinen kasuan, Bide Primitiboa eta Frantses Bidea hartuko dira 
hizpide, Bide Aragoarra eta bigarren mailako beste bide batzuk ere aintzat hartuz. Gainera, horren ezagunak ez diren 
bestelako gaiak ere landuko dira, erromesak babestea helburu zuten ordena militarrak eta "Bide Ingelesa" deiturikoa 
kasu. Ikastaroan adituen esku-hartzea ere egonen da. 
Ikastaroa gaztelaniaz izanen da. Izen ematea irailaren 7tik aurrera. 
 

ORDUTEGIA AUKERAN 
Asteartea: irailaren 28tik abenduaren 21era. Arratsaldetan: 18:00etatik 19:00etara 
Osteguna: irailaren 30etik abenduaren 23ra. Goizetan: 11:00etatik 12:00etara 

 
PROGRAMA 

 Sarrera. Aurkikuntza, nor zen Santiago 
Nagusia? 

 Lehendabiziko erromesak eta Bide Primitiboa 
(Oviedo - Konpostela) 

 Helmuga: Konpostelako Santiago eta 
Finisterre 

 Erromesaldia itsasoz: "Bide Ingelesa" (Beñat 
Eguíluz doktorearen eskutik) 

 Bide Frantsesa Piriniotaraino eta Bide 
Aragoarra 

 Ordena militarrak eta Donejakue Bidea 

 Roldan eta Zesar Borgiaren aztarnei jarraiki. 
Bide Frantsesa Nafarroan eta bigarren 
mailako ibilbideak 

 Domingo de la Calzada eta Cid-aren 
lurraldetarantz. Logroñotik Burgosera 

 Donejakue: Baionako Bidea 

 Izarren bidetik: palentziar lautadatik 
Konpostelara 

 Bidea txirrindulaz, bi erromesen testigantza: 
Idoia Ezcurra eta Ander Amorebieta (partaide 
gonbidatuak)

 
DATU PRAKTIKOAK 
COVID-19 neurriak: ikastaroa osasun agintariek une bakoitzean ezarritako arauen arabera ospatuko da. Ikastaroa era 
presentzialean gauzatzeko aurrekusita dago. Eserlekua mugatuak dira. Maskara erabiltzea derrigorrezkoa izango da, 
eserlekuak pertsonen arteko distantzia fisikoa mantenduko dute eta eskuak garbitzeko gela egongo da. 
Prezioa: 65 € pertsona bakoitzeko 
Prezioaren barne: ordubeteko 12 klase, material grafikoa eta ikusentzunezkoa eta eduki praktikodun dosier bat eta 
eskola bakoitzaren ondoren klasearen laburpen bat. 
Izen emateko baldintzak: Plaza erreserbatzeko, museora deitu edo harrera lekura bertaratu. Plaza lortzerakoan, 
astearte edo ostegunean, ordainketa egin behar da esku-dirutan, txartela edo banku-transferentziaren bitartez 
(ikaslearen izena kontzeptuan esleitzen) Informazio gehiago: www.oiasso.com edo 943.63.93.53. telefonoan. 
Kontu korrontea: Nº IBAN: ES97 2095 5010 309119163759. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
"Donejakue Bidea I" IKASTAROAREN IZENA EMATEKO ORRIA 

 

Izen-abizenak …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
NAN…………………………………………………… Txanda:   Astearte arratsaldean  Ostegun goizean  
Telefonoa……………………………………………E-maila………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ordainketa:   Esku-dirutan   Transferentzia   Txartela 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ORDAINAGIRIA 
………………………………………(ek) ……………………………… kopurua ordaindu du, 2021ko irailetik abendurako ikastaroa ordaintzeko. 
Data, sinadura edo zigilua 

http://www.oiasso.com/

