FORMULARI DE SOL·LICITUD DE CREDENCIAL
L'emissió de la Credencial de pelegrí és un contracte personal, moral i cívic establert entre el titular, l'associació i les
persones i entitats que ofereixen l’acollida al llarg del camí. La Credencial no genera cap dret particular, però el seu
propietari té un deure: el respecte als llocs i als altres pelegrins. La Credencial és un document personal i nominatiu i es pot
utilitzar d’un any a l’altre, independentment de la ruta feta.

Dades obligatòries per obtenir la Credencial
Data de lliurament:

Núm. de Credencial:

Donatiu:

OMPLIU TOTES LES DADES AMB LLETRA CLARA, SI US PLAU

NOM

COGNOMS

Adreça
Codi postal

Població

Com ho feu...
a peu

en bici

a cavall

sol

en parella

grup de ___ persones

Nombre de jornades previst : ______________________________
Camino Francés

Camino Invierno

Lloc d’inici _______________________________

Camino del Norte

Camino del Salvador

Signatura

Camí català

Camino Primitivo

Via de la Plata

Altres ______________________________

Data d’inici

____ / ____ / _______

_______________________________

Informació addicional
Edat ___

És el teu primer pelegrinatge a Santiago?

sí

no

Voleu rebre informació de les activitats que organitza l’Associació d’Amics del Camí de Sant Jaume?
sí
no
En cas afirmatiu, faciliteu-nos el vostre correu electrònic ____________________@_____________________
D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) del 25 de maig de 2018, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la
comunicació de les activitats organitzades per l'Associació. El responsable del fitxer és l’Associació d'Amics del Camí de Sant Jaume de Sabadell. Podeu accedir a les vostres dades, sol•licitar-ne la rectificació o
supressió, oposar-vos al tractament i sol•licitar-ne la limitació, enviant un correu electrònic a info@camisantjaume.com

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. 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.
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 caminants 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.
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