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Reportatge

Camí de Santiago 

(Sant Jaume de Galícia, en català)
A continuació un alumne de l'institut ens explicarà la
seva experiència  a cavall  pel  camí de Santiago de
Compostel·la 

El  Camí  de  Santiago  (en  Gallec:  Camiño  De
Santiago) és un camí que el fan els pelegrins de tota
Europa  i  Àsia.  El  punt  de  sortida  pot  ser  des  de
diferents  indrets.  Es fa  el  camí  per trams -com a
mínim de 100 km si es fa a peu o amb cavall, 200 si
es fa amb bicicleta- i  el  punt final és Santiago de
Compostel.la on et donen un document -anomenat
compostel·lana- que acredita oficialment que l'  has
fet .  El Camí Francès va ser declarat per la UNESCO
Patrimoni de la Humanitat el 1993 i 1998.

Els orígens del culte a Santiago a la Hispània romana
són desconeguts, però sembla ser que a l'any 812 es
van trobar relíquies atribuïdes a l'apòstol. Al final del
segle IX s'estén per l'Europa cristiana. Al segle XI el
nombre  de  pelegrins  va  augmentar
considerablement gràcies a contactes culturals entre
les nacions europees. 

Nosaltres vam triar el camí francès un total de 760
Km  des  de  Roncesvalles  (Navarra)  a  Santiago.
Concretament vam iniciar el nostre camí a cavall a
Vilafranca  del  Bierzo  (León)  i  el  vam  acabar  a
Santiago, un total de 120 Km.

          Els cavalls a punt per iniciar el camí.

Ara  tot  el  camí  està  bastant  senyalitzat,  però
antigament calia portar un mapa per tal de trobar el
camí  correcte.  Nosaltres  vam  portar  un  cotxe  de
suport  per  ajudar-nos  amb  les  maletes,  una
furgoneta per a dos cavalls i per portar les cadires,

les capçades, la civada en flor, el pinso i un remolc
per a dos cavalls. En aquests cas portàvem els tres
més prims en aquell remolc.

 El dia amb més fred va ser a Cebreiro perquè a la nit
i a 1.500 m d'altitud ens va nevar i els altres dies  va
estar plovent sense parar un moment. 

                  Plaça de l'Obradoiro

I l'únic dia que no va ploure va ser l'últim, el  que
arribàvem a Santiago de Compostel·la per obtenir la
Compostel·lana.  Va  ser  un  bon  camí,  una  bona
experiència llàstima, però, del mal temps.


