ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tel. 933326748
www.peregrinoslh.com
aacslh@gmail.com

PER A LCREDENCIAL
Nom i Cognoms........................................................................................................................
Adreça...........................................................................................................................
Codi Postal....................................Població...................................Província.......................
D.N.I. ............................................
Data d´inici del peregrinatge......................................................
Lloc d´ inici del peregrinatge ......................................................
A PEU

EN BICICLETA

A CAVALL

EN CADIRA DE RODES

Solament si es desitja rebre informació relacionada amb l´associació anotar
Email ( MAJÚSCULES ) ............................................

NORMATIVA DE LA CREDENCIAL
La Credencial és només per als pelegrins a peu, bicicleta o a cavall que desitgin fer la
peregrinació amb sentit cristià, ni que sigui tan sols en actitud de recerca. L' ASSOCIACIÓ
AGRAEIX EL TEU DONATIU PER LA CREDENCIAL.
La Credencial no genera drets al pelegrí. Les seves finalitats són: (a) permet l’accés als albergs
que ofereix l’hospitalitat cristiana del camí i (b) permet obtenir la Compostela a la Catedral de
Santiago, que és la certificació d’haver complert la peregrinació.
La Compostela es concedeix només a qui fa la peregrinació amb sentit cristià i només als que arriben
fins a la tomba de l’Apòstol havent recorregut, com a mínim, els 100 últims quilòmetres a peu o els
200 últims quilòmetres en bicicleta.

NORMATIVA DELS REFUGIS
Els refugis són allotjaments que diverses institucions i particulars posen al servei dels pelegrins que
van a peu, en bicicleta o a cavall i que porten Credencial de pelegrí. En funció de les places
disponibles, en alguns refugis es dóna prioritat als pelegrins a peu.
No tots disposen de les mateixes comoditats i els pelegrins hauran d’acceptar de bon grat el que
se’ ls ofereixi, tenint en compte que és fruit desinteressat de moltes persones en favor dels
caminants.
Cada refugi té diverses normes d’ús i s’han de seguir les indicacions dels responsables dels refugis.
No s’accepten reserves prèvies i les places disponibles s’ocupen segons van arribant els pelegrins.
Els grups de pelegrins que duen cotxe de suport han de buscar acolliment alternatiu als refugis de forma
que no ocupin les places dels albergs en detriment dels pelegrins individuals que han de dur tot l’
equipatge al damunt.
Els refugis només poden utilitzar-se un dia, llevat el cas de malaltia i prèvia consulta amb el
responsable . A la nit, a partir de l’hora indicada a cada refugi, normalment entre 10 i 11, no es podrà
accedir al refugi i s’haurà de romandre en silenci per tal de respectar el descans dels altres pelegrins.
Cal comportar-se amb educació, ajudant a mantenir netes les instal·lacions i tractant-les amb cura
pensant en els pelegrins que vindran al dia següent.
Molts dels refugis no tenen cap subvenció oficial per al seu manteniment i alguns són gratuïts per això
es demana el donatiu del pelegrí per al seu manteniment.
El sotasignant declara sota la seva responsabilitat que és coneixedor de la normativa adjunta d’ús de
la Credencial i delsrefugis i es compromet a complir-la.
En ________________________________, ______ de ______________________ de 2022
Signatura:

