Barcelona - Arzua.
Després de 17 hores, 1100 km, i malgrat un senyal d'estop
inoportú que quasi be no ens deixa entrar a l'alberg, em
començat a escalfar motors per començar demà la nostra
aventura.
Amb el lema "més

important que la meta es el

camí".

Primera etapa:

Arzúa - Salceda (12 km)

A les 8 am hem iniciat la ruta des d'Arzúa. Després de recollir
les acreditacions, hem començat la caminata dels 12 km fins
arribar a Salceda, on estem allotjats. Hem superat moments
amb més dificultats; pendents, rierols, pedres, arrels... amb
l'ajut i el companyarisme dels peregrins, juntament amb la
motivació de tots, ens ha sigut més fàcil avançar el nostre
camí.
I acabem el dia amb la motxilla carregada de bons moments
viscuts que ens fan més lleuger el camí.

Segona etapa:

Salceda- Amarel (13km)

Avui hem realitzat la segona etapa del nostre camí cap a
Santiago. Hem partit a les 8am caminant del nostre Alberg a
Salceda amb la preocupació de l'estat del temps, doncs només
sortir, el cel estava nuvolat i s'ha posat a plovisquejar. Per sort,
ha sigut una falsa alarma, no era més que el que aquí anomenen
com a "Rocio" i que en 5 minuts ja ha parat.
El bon estat del terreny ens ha permès completar 13 km fins a
l'alçada d'Amarel. Ja només ens queda 13 km per arribar a la
nostra meta: abraçar l'apòstol Santiago.

Per la tarda, hem tingut el privilegi de poder assistir a la
parròquia Ferreiros on el parroquià d'allà, en Don Jesús, ens l'ha
cedit amablement. Avui podem afegir a la nostre motxilla, la joia
i l’alegria que ens ajuda a deixar la nostra petjada en el camí.

Tercera etapa i final del camí:

Amarel - Santiago

(15km).
Per fi la etapa final!!!
15 durs km amb pujades i baixades i de més de 5 hores de
recorregut a on finalment hem aconseguit arribar a la nostra meta,
després de tant i tant esforç.
L'ajuda dels altres peregrins (Polacs, Valencians, Italians, etc) ha
sigut molt important en el dia d'avui per la duresa dels trams i per la
longitud del recorregut.
Destacar, la pujada al Monte del Gozo, on per primera vegada hem
vist Santiago. D'allà ja em baixat fins a la Catedral (5km), on hem
trobat la major concentració de peregrins, entre ells una parella
Canadenca, on la senyora tenia 88 anys i portava un bon ritme,
quina lliçó!! Pel camí hem fet diverses parades tècniques a cases
dels autòctons de la zona, com ha sigut la casa de la Felicidad on li
hem comprat les petxines i carbasses que ens hem penjat, com
podeu veure-ho a les fotografies.
Aquí, us deixem amb algunes de les fotografies i petites reflexiona
dels nostres campions.
Reflexions:
Jordi: Al arribar a Santiago he sentit una gran emoció de veure que
el meu somni de tota la vida s'havia fet realitat, fer un troç del camí
de Santiago. Moltes gràcies a tots!!!
Lourdes: He sentit por perquè no volia venir, però dono gràcies a la
gent que ens ha animat i ajudat, i a totes les persones que ens hem
trobat al camí, especialment a una parella de gent gran.
Natàlia: M'ha agradat molt venir a Galícia, a fer el camí de Santiago.
M'he emocionat molt fent-lo.
Montse: He sentit molta pau interior i molta força per sobreposarme a les dificultats del camí. Moltes gràcies a tots!!!
Oriol: Un camí per a reflexionar en tu mateix i en Déu. Per trobar la
veritat.

Manel: Avui he sentit molta emoció de poder haver arribat, per fi,
davant la Catedral de Santiago.
M. Antonia: En el moment d'arribar a la Catedral m'ha vingut a la
memòria la meva mare. El camí de Santiago ha sigut molt guapo.
Carles: Després del esforç hem arribat a la Catedral de Santiago.
Quina emoció!!!
I demà més, ruta turística per Santiago!

4a Jornada.
Uau!! Avui em pogut descansar fins a les 08:00!!! Sorpresa del Sr.
Santiago; a la taula tomàquets per poder fer "pa amb tomàquet"
acompanyat d'un formatge gallec boníssim, el d'Arzúa.
Avui a les 12:00 anàvem a la "Missa del Peregrí". Arribats a
Santiago, ràpidament ens em dirigit uns a la catedral per
aconseguir un bon lloc i altres han anat a la "casa del peregrí" per
tramitar la " compostel·lana".
Acabada la missa, ens han facilitat molt l'abraçada amb l'apòstol,
meravellosa emoció!!!
Dinada. Tarda de descans en un parc, passejada cultural,
recollida "compostel·lana" i tastets a Casal Cotón, on la
mestressa ha tingut la delicadesa d'invitar-nos a una petita cata
dels seus productes (tarta de Santiago, perles de xocolata,
Albariños...) acompanyats dels amics Mari Luz i Beni. Alguna
vegada heu vist un Albariño en un biberón? Més abaix veureu
fotos de la Lourdes, fen-t'ho.
A les 20.00 hem marxat cap a la nostra caseta gallega.
Anem cap al llit a dormir, perquè demà a les 9.00 ens dirigim cap
a Vigo!!!

Últim dia...
Avui dia 21 ens adrecem cap a Vigo. Ens hem despedit de l'alberg
i li hem agraït al senyor Santiago, la seva hospitalitat en tot
moment. Després de 2 hores de viatge, ens hem dirigit cap al
restaurant "Mar de Plata" on hem dinat una amanida de primer, i

de segon "churrasco" amb patates fregides! Uauu! Com hem
disfrutat, estava bonísssimmm!!! Més tard, hem anat a fer un
passeig per la platja, alguns de nosaltres hem anat a posar els
peus a l'aigua, menters altres hem descansat a la gespa.
Finalment, cap a les 20.00h ens ha vingut a buscar l'autocar per
ja tornar a Barcelona!!!
Cap a la 01.00 de la matinada, hem fet un sopar improvisat però
molt currat pels nostre equip ( pa amb tomàquet, formatge,
pernil, xoriço i truita de patates).
I finalment, la peregrinació l'hem acabat amb una festa a dalt
de l'autocar, repartint la compostel·lana, i altres sorpreses!!
Esperem que puguem repetir aviat una altre aventura!! Gràcies a
tots!!!

