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

IKASTAROAN IZEN-EMATEKO ORRIA 
 

Oraingo honetan Donejakue Bidea ikuspuntu arkeologiko eta historikoago batetik berrartuko dugu, tradizioaren 
arabera Apostoluaren gorpua iritsi zen garaiko lurralde galegotik hasita, ikastaroaren lehendabiziko zatian ikusi ez 
genituen beste ibilbide batzuetaraino, Iparraldeko Bidea kasu. Gainera, ospe urri duten edota berreskurapen bidean 
dauden beste zenbait bideren historia eta aztarna arkeologikoak ikusiko ditugu, Sakanatik igarotzen zen eta aitzinako 
Astorga-Bordele galtzada erromatarra aurrekari zuen ibilbidea kasu. Halaber, irakasle gonbidatuak izanen ditugu 
gertuko bi gai ez oso ezagunen inguruan solastatzeko: Irunen lotura sakona Donejakue Bidearekiko eta Iruñako 
apezpikutzaren gidaritzapean egon zen emakume gotzain baten kasua, hain zuen. 
Ikastaroa gaztelaniaz izanen da. Izen ematea urtarrilaren 11tik aurrera. 
 

ORDUTEGIA AUKERAN 
Asteartea: otsailaren 8tik maiatzaren 10era. Arratsaldetan: 18:00etatik 19:00etara 
Osteguna: otsailaren 10etik maiatzaren 8ra. Goizetan: 11:00etatik 12:00etara 

 
PROGRAMA 

 Sarrera. Apostuluaren etorrera gogoratuz. 
Tradizioaren arabera aipatutako kokalekuen 
ikuspegi arkeologikoa 

 Aitzinako Astorga-Bordele erromatar 
galtzadaren inguruko azken berritasun 
arkeologikoak Nafarroan. 

 Konpostelarako bideak Irunen. Aitor Puche 
irakasle gonbidatu gisa. 

 Iparraldeko Bidea Euskadin. 

 Iparraldeko Bidea lurralde astur-
kantauriarrean. 

 Montserrat, erromesaldi katalandarren 
bihotza 

 Zaragoza eta Tutera, Ebroko Bidearen zaindari 

 Andre Santxa: emakume gotzain bat Iruñako 
apezpikutzaren buru. Aizpea Goenagarekin 
irakasle gonbidatu gisa. 

 Artilearen Bidea. Abeltzain, ile moztaile eta 
merkatarien norabidean. 

 Zilarraren Ibilbidea, mila urtetik gorako bidea 

 Portugal eta Donejakue Bidea: bere ibilbide 
historikoa 

 Sanabrestar Bidea eta beste zenbait ibilbide

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 II" 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, 2022ko otsailetik maitzerako ikastaroa ordaintzeko. 
Data, sinadura edo zigilua 

http://www.oiasso.com/

