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1. INTRODUCIÓN
OS CAMIÑOS DE SANTIAGO
O descubrimento do sepulcro, a principios do século IX, do que, segundo
a tradición xacobea, son os restos do apóstolo Santiago supuxo o inicio
dunha multitudinaria corrente de peregrinación cara á cidade de Santiago
de Compostela. Esta afluencia de persoas dende diversos puntos de Europa
acabou formando o que hoxe coñecemos como Camiño de Santiago ou Ruta
Xacobea.
Os momentos de maior apoxeo da peregrinación producíronse nos séculos
XI, XII e XIII coa concesión de determinadas indulxencias espirituais. Dende a
segunda metade do século XX o Camiño vive un novo renacer internacional
que combina a súa tradicional relixiosidade e espiritualidade co seu poder de
atracción turística.
Tradicionalmente, os períodos de maior afluencia de peregrinos e visitantes
coinciden cos Anos Santos Composteláns, que se celebran cada 6, 5, 6 e 11
anos, cando a festividade de Santiago (25 de Xullo) coincide en domingo.
As vías principais do Camiño de Santiago foron declaradas Primeiro
Itinerario Cultural Europeo (1987) polo Consello de Europa, Ben Patrimonio
da Humanidade pola UNESCO nos seus trazados ao longo de España e Francia
(1993 e 1998, respectivamente) e Premio Príncipe de Asturias da Concordia
2004, outorgado pola Fundación Príncipe de Asturias.
Oito son os itinerarios principais de chegada de peregrinos dende toda
Europa. O máis célebre e concorrido é o denominado Camiño Francés, que
entra en España, dende Francia, polos montes Pirineos, e en Galicia polo
alto do Cebreiro. Séguenlle en importancia os Camiños Primitivo e do
Norte, que acadaron sona nos primeiros tempos da peregrinación, con dous
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trazados principais que entran na nosa comunidade autónoma por Asturias,
procedentes do País Vasco e Cantabria.
Outros son o Camiño Inglés, seguido por peregrinos que dende o norte de
Europa e as Illas Británicas arribaban aos portos da Coruña e Ferrol; o Camiño
Portugués utilizado polos viaxeiros procedentes de Portugal e que entraban
polo paso fronteirizo de Tui, e o Camiño do Sudeste-Vía da Prata seguido
polas persoas que dende o sur e o centro da Península Ibérica chegaban a
terras ourensás para rematar a súa viaxe en Santiago.
A denominada Ruta do mar de Arousa e río Ulla rememora o itinerario
polo que, segundo a tradición, chegaron en barco a Galicia os restos de
Santiago o Maior. E, por último, o Camiño de Fisterra-Muxía, utilizado
por determinados peregrinos medievais que, despois da visita á tumba do
apóstolo, decidían seguir ata o cabo Fisterra, o extremo occidental europeo.
En gran parte dos casos, a recollida da Compostela pon punto final á
peregrinación a Santiago. A Compostela é unha acreditación documental que
certifica a realización da peregrinación por motivos relixiosos ou espirituais.
Concédese en nome do Cabido Catedralicio na Oficina do Peregrino, situada
na rúa do Vilar da cidade de Santiago. Para obtela é necesario presentar a
Credencial do Peregrino debidamente selada (ou polo menos un selo por día)
como mínimo nos últimos 100 quilómetros, en caso de realizar a peregrinaxe
a pé ou a cabalo, e nos últimos 200 no caso de facelo en bicicleta.
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2. O OBSERVATORIO DO CAMIÑO
O informe elaborado e que a continuación se presenta enmárcase no
traballo que desenvolve con carácter periódico o Observatorio do Camiño.
O Observatorio do Camiño é un proxecto multidisciplinar que xorde no
ano 2006 e no que participan a S.A. para a Xestión do Xacobeo, o Instituto
de Estudos Turísticos de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela.
Nace co obxectivo principal de analizar, dende un punto de vista esencialmente
cualitativo, as principais compoñentes de oferta e demanda do Camiño de
Santiago. En particular, en torno a este proxecto xorden dúas principais liñas
de investigación:
• Estudo do perfil e comportamento do peregrino que realiza o
Camiño de Santiago
• Análise da oferta turística do Camiño, enfocada esencialmente
na oferta de aloxamento e restauración
A primeira das liñas de investigación desenvólvese de forma continua
desde finais de 2006 (con divulgación anual dos resultados), e ten como
principal obxectivo medir e caracterizar tanto o perfil como o comportamento
dos peregrinos que realizan o Camiño de Santiago. O carácter periódico do
estudo posibilita, por unha banda, medir e analizar cambios e dinámicas neste
ámbito e, por outra banda, observar en que medida eses cambios responden
a unha política turística concreta tanto no ámbito da planificación como da
xestión e promoción do Camiño.
Neste sentido, e no que atinxe a este traballo, a liña de investigación
desenvolvida polo Observatorio do Camiño de Santiago caracteriza o perfil
e comportamento dos peregrinos chegados a Compostela durante o ano
2007.
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3. METODOLOXÍA DE TRABALLO
A metodoloxía de traballo está baseada na realización dunha enquisa aos
peregrinos. Amósase a continuación o cadro coa ficha técnica da mesma:

TÁBOA 1. Ficha técnica da enquisa

Universo

Peregrinos chegados a Compostela

Ámbito xeográfico

Santiago de Compostela

Datas de realización

De xaneiro a decembro de 2007

Tamaño da poboación

Infinito

Tamaño da mostra

Mostra deseñada: 814 enquisas
Mostra realizada: 910 enquisas

Procedemento da mostra

Dividido o tamaño por meses

Traballo de campo

Toma de datos realizado en dous puntos da cidade de
Santiago: Oficina do Peregrino e Monte do Gozo

Erro da mostra

Para un nivel de confianza de 95,5% e un erro
estimado do 3,5%

Tal e como se observa no cadro anterior, a enquisa está dirixida aos peregrinos
que realizaron o Camiño de Santiago durante o ano 2007. Conforman este
grupo, por tanto, o universo da mesma.
A enquisa realízase en destino, isto é, na cidade de Santiago de Compostela,
e concretamente en dous puntos da mesma: un principal (a Oficina do
Peregrino) e outro complementario (o albergue de peregrinos do Monte do
Gozo). Os motivos de elección destes lugares concretos son variados. Por
unha banda, a elección da Oficina de Peregrino vén motivada por ser este o
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lugar ao que chegan peregrinos dos sete camiños para recoller a Compostela.
Considérase, neste sentido, o punto principal de toma de datos. Por outra
banda, no albergue de peregrinos do Monte do Gozo conflúen viaxeiros dunha
parte importante das rutas a Santiago, cando menos das máis importantes
en tradición e en volume de peregrinos. É, ademais, un lugar de encontro,
descanso e meta.
A figura seguinte recolle a distribución do volume de enquisas realizadas
en cada un dos puntos sinalados. Tal como se pode observar, o resultado
final do traballo deriva nunha porcentaxe máis elevada de enquisas realizadas
na Oficina do Peregrino (en concreto, o 70%) mentres que o 30% restante
tomáronse no Monte do Gozo.

GRÁFICO 1. Lugar de realización

A distribución temporal da mostra, isto é, o número de enquisas a realizar
cada mes, establécese de forma proporcional aos datos rexistrados na Oficina
de Peregrinos, en función dos que chegaron nos mesmos meses durante o
ano 2006. As diferenzas mensuais garanten a representatividade dos datos e
permiten analizar a estacionalidade nos resultados. A táboa seguinte recolle
o número de enquisas realizadas en cada un dos puntos de toma de datos
considerados, e a súa distribución temporal.
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TÁBOA 2. Deseño da mostra. Previsión vs. Realidade
# Previstas

# Realizadas

Of. Peregrino

Monte do
Gozo

%
Previsto

%
Realizado

Xaneiro

3

10

10

0

0,37%

1,10%

Febreiro

3

17

17

0

0,37%

1,87%

Marzo

9

20

20

0

1,11%

2,20%

Abril

57

72

60

12

7,00%

7,91%

Maio

82

85

55

30

10,07%

9,34%

Xuño

105

116

57

59

12,90%

12,75%

Xullo

151

153

107

46

18,55%

16,81%

Agosto

211

218

137

81

25,92%

23,96%

Setembro

110

115

100

15

13,51%

12,64%

Outubro

63

67

55

12

7,74%

7,36%

Novembro

14

25

16

9

1,72%

2,75%

Decembro

6

12

12

0

0,74%

1,32%

814

910

646

264

Enquisas

TOTAL:

Tal como se pode observar, o maior volume de enquisas realízase en verán,
concretamente nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro. En particular,
nestes catro meses concéntrase o 66% do total das enquisas realizadas.
O deseño inicial da mostra da lugar a un erro teórico do 3,43%, cun nivel
de confianza do 95%. A mostra final supera as previsións iniciais mellorando
con iso a representatividade da mesma.
O perfil e comportamento dos camiñantes que podemos atopar percorrendo
os itinerarios de peregrinación que levan a Santiago de Compostela é moi
amplo e variado. Neste sentido, o estudo pretende realizar unha primeira
fotografía das características sociodemográficas e de comportamento do
peregrino nas distintas fases do Camiño, así como obter unha valoración
subxectiva do grao de satisfacción do mesmo. A análise realízase en termos
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globais, para cada unha das variables incluídas na enquisa, e, nos casos que
sexa representativo, en termos segmentados, observando diferenzas entre
distintos perfiles de peregrinos (por procedencia, por idade, por camiño
realizado,...).
Todos estes aspectos serán tratados, por tanto, nos capítulos posteriores.
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4. INFORME
4.1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS PEREGRINOS
Neste primeiro apartado do informe abórdanse as cuestións relativas ao
perfil sociodemográfico do peregrino que realizou o Camiño de Santiago
durante o ano 2007, como primeira radiografía da súa caracterización.
Procedencia

GRÁFICO 2. Procedencia do peregrino

En relación co lugar de procedencia dos peregrinos obsérvase que algo
máis da metade dos mesmos son españois (concretamente un 54,8%), que
proveñen principalmente da Comunidade de Madrid (o 20%), de Cataluña e
Andalucía (o 14,2% cada unha), da Comunidade Valenciana (o 12,5%) e de
Castela e León (o 10,1%). En conxunto, destas cinco comunidades procede
o 70% do total de peregrinos españois, quedando o 30% restante repartido
noutras de menor peso no conxunto global. Neste caso non se contabilizan os
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peregrinos procedentes da nosa comunidade autónoma pois foron excluídos
da mostra debido á súa baixa representatividade no conxunto da mesma1.
Tal e como se pode apreciar na táboa 3, no listado de procedencia dos
peregrinos españois aparecen representadas as principais comunidades
autónomas españolas coas súas porcentaxes respecto do conxunto global.

TÁBOA 3. Peregrinos por Comunidade Autónoma de Residencia
CC.AA.

Porcentaxe

Madrid

19,97%

Andalucía

14,21%

Cataluña

14,16%

C. Valenciana

12,51%

Castela e León

10,11%

País Vasco

7,40%

Aragón

3,25%

Baleares

3,23%

Resto España

15,16%

1 Aínda que no traballo de campo inicial non se excluíu a ningún peregrino por razón da súa orixe,
ao analizar os datos recollidos constatouse que os galegos representaban unha porcentaxe moi baixa
respecto do total. Optouse, por tanto, por prescindir deste segmento a pesar da carencia que isto supón
para o conxunto do informe. En consecuencia, o estudo fai referencia ao perfil e comportamento dos
peregrinos non residentes en Galicia.
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GRÁFICO 3. Comunidades Autónomas con maior afluencia de peregrinos

Os peregrinos estranxeiros representan o 45,2% do total, e proceden
principalmente de Alemaña (24,9%), Francia (13,3%) e Italia (11,8%), dentro
do mercado europeo, e Canadá (6,4%), Brasil (3,8%) e EE.UU. (3,7%) no
resto do mundo. Alemaña é o país estranxeiro do que procede a porcentaxe
máis elevada de peregrinos, dato corroborado co estudo doutras fontes de
información relativas ao perfil dos mesmos (en particular, das cifras recollidas
na Oficina do Peregrino de Santiago de Compostela).
TÁBOA 4. Peregrinos estranxeiros por países
PAÍS

Porcentaxe

Alemaña

24,90

Francia

13,31

Italia

11,75

Canadá

6,41

Reino Unido

4,39

Brasil

3,76

USA

3,68

Resto

31,68
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O apartado “Resto” (táboa 4) corresponde á suma de pequenas porcentaxes
que representan países con menor afluencia. Neste grupo atopamos
nacionalidades moi dispares entre os que podemos mencionar, entre outros,
Sudáfrica, Corea do Sur, Xapón, México, Australia, Ucraína ou Eslovenia.

GRÁFICO 4. Países con maior afluencia de peregrinos

Idade
No tocante á idade, ningún colectivo destaca especialmente sobre os
outros, polo que cabe dicir que a idade dos peregrinos que se achegaron
ata Compostela durante o ano 2007 está repartida case uniformemente nos
distintos tramos, entre os 20 e os 65 anos, tal e como se reflicte no cadro
que se amosa a continuación. Non obstante, tal e como se podería prever, os
grupos de idade con menor representatividade neste estudo son os menores
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de 20 anos (que representan o 7,0%)2 e os maiores de 65 (o 6,1%).
TÁBOA 5. Distribución por grupos de idade
Intervalo de Idade
Menor de 20 anos

Porcentaxe
7,0%

De 20 a 29 anos

23,9%

De 30 a 39 anos

20,6%

De 40 a 49 anos

17,2%

De 50 a 65 anos

23,6%

Maior de 65 anos

6,1%

NS / NC

1,6 %

Sexo
En relación ao sexo, ao redor do 60% dos entrevistados son homes e o
40% restante mulleres. A porcentaxe superior de homes é un factor que
tamén se repite nos distintos grupos de idade, sendo moi notable na franxa
de 50 a 65 anos (un 16% de homes por un 8% de mulleres). O grupo de
idade predominante entre as mulleres que percorreron o Camiño de Santiago
durante o 2007 é o que abrangue dos 20 aos 29 anos, mentres que no caso
dos homes o segmento predominante, tal e como se comentou anteriormente,
é o conformado polos que se atopan no tramo de idade que vai dos 50 aos
65 anos.

2 O deseño da mostra non formulaba unha idade mínima para realizar as enquisas. Debido a que
moitos peregrinos menores de 18 anos soen realizar o Camiño en grupo, e a que a metodoloxía do
traballo esixía enquisar a unha soa persoa por grupo (xeralmente un adulto), este segmento aparece
infrarrepresentado na mostra final.
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GRÁFICO 5. Distribución por Sexo

GRÁFICO 6. Distribución por sexo e grupo de idade

Nivel de formación
O alto nivel formativo dos peregrinos que chegan a Compostela vén indicado
pola elevada porcentaxe de persoas (en concreto o 62,2%) que afirman estar
a realizar ou que teñen realizados estudos universitarios.
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GRÁFICO 7. Nivel de formación

É importante destacar, ademais, o nada desprezable número que conforman
os que teñen estudos de bacharelato (concretamente así o sinalan o 27,1%),
formación profesional ou módulos de grao medio e superior, tal e como se
reflicte no gráfico anterior.
Situación Socioprofesional
En relación coa situación socioprofesional obsérvase que o 62% dos
peregrinos son traballadores en activo mentres que a porcentaxe restante non
traballa actualmente, por diferentes motivos. En particular, destacan nestes
últimos os estudantes (que representan o 17,3% do total de peregrinos) e
xubilados (case o 13%). A porcentaxe restante corresponde a amas de casa
e parados.
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GRÁFICO 8. Situación profesional actual

En canto ás profesións, os grupos máis numerosos son os traballadores por
conta allea (37,5%) e os funcionarios do sector público (33,2%).
Nivel de renda
Neste último apartado do capítulo correspondente ao perfil do peregrino
abórdase a cuestión relativa ao nivel de renda do mesmo. A pregunta fai
referencia, neste caso, aos ingresos medios mensuais, definidos por intervalos,
da persoa entrevistada.
Tal e como se pode apreciar no seguinte gráfico, os ingresos mensuais das
persoas que fixeron o Camiño de Santiago durante o 2007 superan os 1.300
euros no 60% dos casos. No lado contrario, a porcentaxe que sinala ter uns
ingresos mensuais menores a 900 euros é do 22%, dos cales máis da metade
perciben menos de 600 euros mensuais.
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GRÁFICO 9. Intervalo de ingresos

En relación co lugar de orixe do peregrino obsérvanse certas diferenzas que cabe destacar. Os estranxeiros presentan unha maior porcentaxe de ingresos superiores aos 2.000 euros mensuais - en particular, un 32,7% dos mesmos sitúase nesa franxa, fronte a un 23,6%
de peregrinos españois - , mentres que se produce a situación inversa nos tramos de 900 a 1.300, e de 1.300 a 2.000 euros ao mes.

GRÁFICO 10. Nivel de renda segundo procedencia
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4.2. A REALIZACIÓN DO CAMIÑO

a) Preparación da viaxe
Neste primeiro bloque de cuestións relativas á realización do Camiño
abórdanse aqueles elementos que teñen que ver coa preparación da viaxe,
isto é, os aspectos previos á peregrinaxe a Santiago.
Motivo principal da viaxe
Un primeiro elemento que se analiza con carácter previo á realización do
Camiño é a motivación principal do mesmo, isto é, cales son os argumentos
ou razóns principais polas que os peregrinos realizan o Camiño neste ano
2007. A pregunta formúlase con carácter de multirresposta para observar,
ademais dos motivos principais, o grao de mestura e simbiose que hai entre
eles.
En relación con isto, algo máis da metade dos enquisados aducen
motivos espirituais (concretamente así o sinala o 50,3%) e relixiosos (o
38,1%), factores estes moi relacionados e de ampla tradición na historia da
peregrinación a Compostela. O patrimonio natural e a paisaxe motivan a case
o 40% dos peregrinos, e o patrimonio histórico-artístico impulsa a facer o
Camiño ao 25,8% (este último factor ten moito que ver coas motivacións de
tipo cultural).
Entender a realización do Camiño como unha práctica deportiva, como
parte dun turismo activo, é o elemento que motiva a unha parte importante
dos peregrinos entrevistados (en particular, así o sinala case o 23% dos
mesmos). Este factor presenta tamén certa relación co elevado atractivo que
supón o patrimonio natural e a paisaxe que rodea ao Camiño.
A cultura popular e a diversión son as opcións que teñen un peso menos
significativo cun 16,2% e 17,1%, respectivamente.
No gráfico 12 amósanse os motivos principais de realización do Camiño
en función da ruta seleccionada, e distinguindo entre aqueles que elixiron o
Camiño Francés e aqueles que optaron por algunha das outras rutas.
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GRÁFICO 11. Motivo principal de realización do Camiño

GRÁFICO 12. Motivacións atendendo aos Camiños

Tal como se pode observar, non se aprecian grandes diferenzas de
comportamento en canto ás motivacións principais que levaron a realizar o
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Camiño en función do tipo de ruta escollida. Cabe destacar, en todo caso,
a maior porcentaxe dos que sinalan motivos de tipo relixioso ou espiritual
dentro dos que elixen o Camiño Francés en relación ao resto de rutas de
peregrinación.
Coñecemento do Camiño de Santiago
Un segundo aspecto que se analiza neste apartado son as vías de
coñecemento do Camiño, isto é, a través de que canles ou medios o peregrino
tivo coñecemento previo do Camiño de Santiago.
Neste sentido, e segundo os datos da enquisa, o 63,8% dos peregrinos
coñeceron da existencia do Camiño de Santiago e a peregrinación a
Compostela a través de familiares e amigos, isto é, vía recomendación de
terceiras persoas que na súa maior parte xa fixeran a ruta nalgunha ocasión
con anterioridade. A experiencia propia, concretada ben na realización dalgún
tramo do Camiño anteriormente a esta viaxe ou ben porque coñecen do
mesmo “por cultura xeral”, é a segunda vía sinalada en relación aos medios
polos cales tivo coñecemento do Camiño de Santiago o peregrino (así o
sinalan neste caso a cuarta parte dos entrevistados).

GRÁFICO 13. Medios de coñecemento do Camiño de Santiago
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Como medio de difusión da información destaca singularmente Internet
como a principal vía de coñecemento (é unha alternativa utilizada por case o
12% dos peregrinos).
É necesario destacar que o 13,3% soubo do Camiño de Santiago a través
doutras vías, entre as que destacan os libros (gran parte fai referencia á obra
de Paulo Coelho, “O peregrino a Compostela: diario dun mago”3) e artigos
publicados en distintas revistas.
En función do lugar de procedencia do peregrino, e tendo en conta
os segmentos dos españois e estranxeiros, non se aprecian diferenzas
significativas en relación ao principal medio consultado (para ambos a principal
vía de coñecemento do Camiño de Santiago é a recomendación de terceiras
persoas, familiares ou amigos, en porcentaxes ademais moi semellantes) pero
si no resto de medios sinalados. En concreto, o peregrino español ten un
coñecemento importante do Camiño de Santiago por experiencia propia (así
o sinalan o 31% dos mesmos, cifra que no caso dos estranxeiros chega ao
17%), mentres que o estranxeiro amosa un maior uso de Internet (un 15,4%
dos mesmos tivo coñecemento do Camiño por esta vía, cifra que no caso dos
españois tan só chega ao 7%).
Segundo a ruta seleccionada non se aprecian diferenzas notables entre
os que optaron polo Camiño Francés e os que preferiron algunha das outras
alternativas. O uso dos distintos medios é similar.
Medios de información consultados
Un aspecto estreitamente relacionado co anterior ten que ver cos medios
publicitarios consultados especificamente para a organización e realización
do Camiño neste ano 2007. Neste sentido, as vías máis sinaladas e destacadas
son, por esta orde, Internet (co 69,4%) e as guías especializadas (co 51,5%)
Nun segundo bloque de información estarían os folletos turísticos

3 Editorial Planeta, Barcelona, 1997.
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(alternativa utilizada por un 17,3% dos peregrinos) e as reportaxes temáticas
(vía consultada por un 12,8%). As restantes opcións sinaladas, como feiras
e exposicións, e anuncios publicitarios, teñen un uso significativamente
reducido. No seguinte gráfico amósanse os resultados concretos.

GRÁFICO 14. Medios publicitarios consultados

Se observamos os medios publicitarios consultados en función da ruta
realizada as diferenzas que se aprecian non son significativas. Neste sentido,
por tanto, as vías de consulta de información dos que realizan o Camiño
Francés e algunha outra ruta alternativa son as mesmas, e ademais cun grao
de uso similar.
A análise segundo a procedencia do peregrino si amosa certas diferenzas
de interese. Tanto para os españois como para os estranxeiros o principal
medio consultado é Internet mais o grao de uso é diferente. Concretamente,
un 75% dos estranxeiros consultou esta vía, porcentaxe que no caso dos
españois chega ao 65%. Algo similar acontece coas guías especializadas,
alternativa que presenta un maior nivel de consulta por parte do estranxeiro
(un 61% dos mesmos utilizou esta alternativa, por un 44% dos españois); e
coas reportaxes temáticas, vía igualmente explotada en maior medida polo
estranxeiro.
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A consulta doutros medios publicitarios e de información mantense en
termos similares para ambos perfiles do peregrino.
Organización do Camiño
A grande maioría dos peregrinos organizaron a ruta a Compostela pola
súa propia conta, isto é, sen utilizar servizos de intermediarios (en particular,
así o manifestan o 91% dos consultados). Neste grupo inclúense os que
organizaron toda ou parte da ruta a través de Internet (en concreto, o 19,2%
dos enquisados), ben sexa para buscar información relativa a algún aspecto
do Camiño (aloxamentos, rutas, recursos turísticos,...) ou ben para realizar
algunha xestión referente á viaxe.

GRÁFICO 15. Organización do Camiño a Santiago

O 5,2% organizou a viaxe a través dunha asociación ou clube (grupos
organizados) e unicamente un 1% fíxoo a través dunha axencia de viaxes
(fundamentalmente aqueles peregrinos que contratan algún medio de
transporte e aloxamento para chegar ao punto no que teñen previsto comezar
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a viaxe). No apartado “outros” están considerados fundamentalmente
aqueles casos nos que algún familiar ou amigo, que tamén facía a viaxe, foi o
que se encargou da organización.
Preparación da ruta a Santiago
Neste apartado pregúntase de forma xenérica se o peregrino realizou algún
tipo de preparativo con carácter previo á realización do Camiño.
Neste sentido, a grande maioría dos peregrinos enquisados responde
positivamente á pregunta. En particular, dous de cada tres peregrinos sinala
ter feito algunha preparación antes de emprender o Camiño, moitos deles
ademais de distinta índole.
Deste subgrupo, o 72,3% dos peregrinos efectuou labores de preparación
física, porcentaxe superior aos que, ademais, optaron por outro tipo
de preparativos, concretamente de recompilación de información e
documentación (o 50,5%) ou de preparativos en canto ao equipamento
necesario para a realización do Camiño (o 48,8%).

GRÁFICO 16. Preparación antes de iniciar a viaxe
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Na súa vertente máis relixiosa ou espiritual, un 27,2% dos entrevistados
sinala ter realizado labores de preparación neste sentido antes de comezar o
Camiño de Santiago.

b) A peregrinación a Santiago
Neste segundo bloque do apartado relativo á realización do Camiño
analízanse aqueles elementos relativos á peregrinación a Santiago, isto é,
todas aquelas variables que definen e caracterizan a ruta a Compostela.
Camiños a Santiago
Tal como se comentou na introdución do informe, son varios os camiños
ou rutas que utilizan os peregrinos no seu camiñar a Santiago. Un primeiro
aspecto que interesa neste sentido é o peso ou grao de significación que ten
cada un deles neste ano 2007. Non se ten en conta neste apartado o Camiño
de Fisterra-Muxía pois enténdese que esta ruta é continuación dos Camiños
que chegan a Compostela, isto é, comeza na propia cidade. Ademais, o deseño
da mostra e do traballo de campo realizado impide ter unha estimación real
do peso desta ruta no contexto global dos Camiños a Santiago.
Así, e segundo se extrae dos datos da enquisa, o Camiño Francés é a
vía de peregrinación máis frecuentada pola inmensa maioría dos peregrinos
que chegaron a Compostela neste ano 2007 (en particular, así o fixeron o
83,3% dos mesmos). O resto de camiños ou rutas a Santiago teñen un peso
específico menor, destacando en todo caso os camiños Primitivo e Norte (que
neste ano representan un 6,1% e 5,4%, respectivamente) e a Vía da Prata e
o Camiño Portugués.
O gráfico seguinte recolle as porcentaxes por cada un dos camiños
considerados.
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GRÁFICO 17. Camiño percorrido

En relación con esta pregunta é importante sinalar que a metodoloxía da
enquisa empregada neste ano 2007 fixa unha distribución dos puntos de
mostraxe4 que provoca un nesgo importante na estimación da proporción
de peregrinos que realiza cada unha das rutas a Santiago. En particular, a
importancia do Camiño Portugués está subestimada (pois este non pasa
polo Monte do Gozo, un dos puntos de toma de datos da enquisa)) e, pola
contra, o peso dos camiños Primitivo e Norte aparecen con valores superiores
aos reais. O contraste coas cifras recollidas na propia Oficina do Peregrino
confirma esta circunstancia. Segundo esta fonte de información, o Camiño
Portugués é o segundo en orde de importancia, logo, claro está, do Francés.
Un terzo dos peregrinos entrevistados (en particular, o 32,8% dos mesmos)
sinala que, unha vez que chega a Santiago, continuará o Camiño ata Fisterra
e a Costa da Morte. Nun apartado posterior analizarase con maior detalle
esta variable.
Debido á gran diferenza no número de camiñantes que percorren a ruta
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4 Que son o Monte do Gozo e a Oficina do Peregrino

francesa e os que elixen algún dos outros sete itinerarios, decidiuse facer unha
distinción sobre os motivos que levan a decantarse polo Camiño Francés ou
por algunha das restantes rutas (contabilizadas en conxunto pois o seu peso
individual é relativamente baixo5). O gráfico 18 pon de manifesto que existen
certas diferenzas nas razóns que aducen os enquisados para elixir unha ou
outra opción.

GRÁFICO 18. Razóns da elección

En concreto, aqueles que optan polo Camiño Francés (lembremos, o
83,3% do total) elixen esta alternativa porque consideran que é a de maior
tradición (así o sinalan o 50,0%), lonxe doutro tipo de argumentos como
motivacións de tipo cultural (15,4%) ou paisaxísticas (13,7%). Este último
factor, a paisaxe, é sen embargo o argumento de maior atractivo á hora de
elixir outra ruta (Camiño Primitivo, Norte, Inglés,...). Así o sinalan neste caso
o 37,1% dos que optan por algunha destas alternativas.

5 Representan, en conxunto, o 16,7% do total
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Realizar e gozar do Camiño de Santiago cun grupo de amigos é a segunda
razón esgrimida para elixir tanto a ruta francesa como algunhas das outras
alternativas.
Frecuencia de realización do Camiño
Un aspecto de especial interese na análise do comportamento do peregrino
é a frecuencia de realización do Camiño de Santiago, isto é, en que medida o
peregrino repite a experiencia ou se, polo contrario, é a primeira vez que realiza
a ruta. Ademais das posibles diferenzas de comportamento que se poidan
observar, este elemento permite medir, de forma indirecta, a valoración do
peregrino en relación ao Camiño, pois na medida en que repite a experiencia
está a amosar un nivel de satisfacción alto.
Os resultados poñen de manifesto que para o 73,2% esta é a primeira
ocasión en percorrer algunha das rutas que levan a Compostela. A porcentaxe
restante (26,8%) está dividida entre os que fixeron o Camiño anteriormente
nunha ocasión (o 8,7%), os que o realizaron entre dúas e cinco veces (o
14,6%), e os xa veteranos, que realizaron a ruta en máis de cinco ocasións
con anterioridade (o 3,5%).

GRÁFICO 19. En cantas ocasións fixo o Camiño
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A maioría dos peregrinos que optan polo tramo francés (concretamente o
77,5% dos mesmos) está a realizar o Camiño de Santiago por vez primeira
na súa vida, mentres que a porcentaxe restante, o 22,5%, repite experiencia
neste ano 2007.
No que respecta aos que chegan por calquera dos outros seis camiños
o grao de repetición ou frecuencia de realización do Camiño é maior. En
concreto, o 50% dos mesmos repite a experiencia do Camiño de Santiago
neste ano 2007, isto é, xa fixera algunha ruta anteriormente (polo xeral,
o Camiño Francés). O outro 50%, por tanto, peregrina a Santiago por vez
primeira neste ano.
Parece, polo tanto, que o Camiño Francés se antolla como o preferido para
iniciar a ruta a Compostela, mais, unha vez que o peregrino decide repetir
a experiencia, opta por realizar o Camiño a través dalgunha das outras seis
rutas establecidas (Camiño Norte, Primitivo, Inglés, Portugués, Vía da Prata e
Ruta do Mar de Arousa).

GRÁFICO 20. Repetición da viaxe por Camiños
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Lugar de inicio do Camiño
En canto ao lugar ou punto de inicio do Camiño as opcións sinaladas son
moi variadas. O 26,8% deciden facelo en terras galegas mentres que o 73,2%
restante inicia a ruta fóra de Galicia.

GRÁFICO 21. Lugar de inicio

Se inicia o Camiño dentro da nosa comunidade, o lugar máis frecuentado
para comezar a viaxe é a vila de Sarria (así o sinalan o 15,4% dos peregrinos
que chegaron a Compostela). Destacar ademais a importancia desta vila
por atoparse na ruta francesa e por distar a 100 quilómetros de Santiago,
distancia mínima esixida para obter a Compostela6.
Do total de peregrinos que iniciaron a súa andaina nunha localidade
fóra das nosas fronteiras, a cidade francesa de Saint Jean Pied de Port é o
lugar elixido para comezar a viaxe por un 13,1% dos peregrinos. A outra
localidade non galega que lle segue en porcentaxe é Roncesvalles cun 8%
(esta poboación atópase moi preto da anterior).
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6 Cfr. Introdución

Todas as localidades mencionadas anteriormente son as preferidas á hora
de iniciar a peregrinaxe polo Camiño Francés. En particular, e dentro dos que
elixen esta ruta, o 15,4% opta por comezar o camiño na localidade de Sarria,
o 13,6% en Saint Jean Pied de Port e o 8,4% en Roncesvalles. O resto de
alternativas está moi difusa en distintas localidades ao longo do camiño.

GRÁFICO 22. Localidade de inicio no Camiño Francés

Aqueles que elixen algunha das outras rutas a Santiago optan por comezar
o camiño en localidades obviamente diferentes. Destacan, en todo caso, as
cidades de Oviedo e Lugo como puntos de inicio do Camiño Primitivo, Irún
para comezar o Camiño Norte, e Sevilla como lugar de inicio da ruta da
Prata.
Medio de transporte a Galicia
No caso de iniciar o Camiño nunha localidade galega, os medios de
transporte empregados para vir ata Galicia foron maioritariamente o tren (así
o sinalan no 32,3% dos casos) e o autobús de liña regular (no 22,3%), sendo
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ademais os dous medios de transporte de carácter público. Un 19,8% utiliza
o vehículo particular, mentres que o 16,6% vén a Galicia en avión e logo
trasládase a un punto da nosa comunidade para iniciar o Camiño.

GRÁFICO 23. Medio de transporte para vir ata Galicia

As alternativas menos utilizadas son, neste caso, o autobús contratado e o
automóbil de aluguer ou taxi , cun 7,0% e un 1,5% respectivamente.
É importante destacar ademais que a maioría dos peregrinos que viñeron
a Galicia para facer o Camiño (concretamente o 87,1%) empregou un só
medio de transporte para chegar ao punto de inicio do mesmo, fronte ao
12,9% que necesitou dous medios, xeralmente o avión e o autobús de liña
regular, ou ben o avión e o tren.
Modo de percorrer o Camiño
A grande maioría das persoas enquisadas que se decidiron a emprender o
Camiño de Santiago durante o ano 2007 (en particular o 89,3%) percorrérono
a pé, mentres que a porcentaxe restante (o 10,7%) fíxoo en bicicleta.
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GRÁFICO 24. Modo de percorrer o Camiño

Distancia media percorrida
Outros dos aspectos que se analiza é a distancia percorrida polos peregrinos
cada día. Neste punto é necesario facer, en primeiro lugar, unha distinción
entre os que fan o Camiño a pé e os que utilizan como medio de transporte
a bicicleta. Así, mentres que para os primeiros esta cifra é de 25,5 km diarios,
cun rango que varía entre 12 e 52 quilómetros en función do caso, para os
ciclistas a distancia media é de 74 quilómetros, oscilando entre 25 e 150
km.

TÁBOA 6. Distancia media percorrida por día
A PÉ

EN BICICLETA

25,5 km

74,0 km
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Compañía da viaxe
Con respecto á compañía para facer o Camiño, a alternativa de realizar o
mesmo en solitario é a máis elixida (concretamente así o sinala o 33%). Do
67% restante que fai o percorrido en compañía dalgunha persoa, a opción
máis destacada é a que elixe realizalo con amigos (en particular, o 33,7%).
En síntese, estas dúas modalidades (realizar a ruta en solitario ou cun grupo
de amigos) representan dous terzos do total das viaxes de peregrinación a
Santiago.
A opción dos que fixeron a viaxe en parella ou coa familia acadan
porcentaxes do 17,5% e 10,8%, respectivamente.

GRÁFICO 25. Compañía da viaxe

En contraposición ao anterior, e como grupos tradicionalmente menos
numerosos, atopámonos as persoas que o percorreron con compañeiros de
traballo (0,7%) e en grupo organizado (4,5%).
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Se analizamos a compañía da viaxe en función do camiño seleccionado
non se aprecian grandes diferenzas entre unhas rutas e outras. En particular,
realizar o Camiño en solitario ou con amigos son as opcións maioritarias
tanto para aqueles que elixen o Camiño Francés como algunha das outras
alternativas posibles, en porcentaxes ademais moi similares.
Tipo de aloxamento
Ao longo das oito rutas que conforman o Camiño de Santiago existen
distintas opcións de aloxamento ao rematar cada unha das etapas: hoteis,
pensións, casas de familiares e amigos, casas rurais, campamentos ou
albergues. Neste sentido, e segundo os datos recollidos na enquisa7, os
albergues públicos son a alternativa máis utilizada para descansar (así o sinala
o 87,4% dos entrevistados) seguidos das pensións ou albergues privados
(55,8%).

GRÁFICO 26. Tipo de aloxamento

7 Os datos relativos a esta variable están referidos só ao tramo galego do Camiño, tanto si se iniciou
fóra de Galicia como nalgunha localidade dentro da nosa comunidade.
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O uso doutras modalidades de aloxamento turístico é neste caso menor,
destacando en todo caso o hostal (tipoloxía utilizada por un 16,6% dos
peregrinos), ou o hotel (11,7%). A utilización de aloxamento privado é unha
alternativa de escaso uso por parte dos peregrinos (neste caso, tan só o 1,3%
elixe a casa de familiares ou amigos).
A análise do tipo de aloxamento utilizado polos peregrinos permite
diferenciar de forma paralela entre aqueles que optaron unicamente polos
albergues, os que elixiron só establecementos hoteleiros, e aqueles que
optaron por unha combinación de ambos: albergues e establecementos
hoteleiros. Os datos, unha vez máis, están referidos ao tramo galego do
camiño, tanto para aqueles que inician o mesmo fóra de Galicia como para
os que o fan dentro da nosa comunidade.

GRÁFICO 27. Combinación de tipos de aloxamento

Dos peregrinos enquisados, tal e como se amosa na figura anterior, algo
máis da cuarta parte (concretamente o 28,4%) escolleu exclusivamente a
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rede de albergues da Xunta de Galicia xestionados practicamente no seu
conxunto pola S.A. de Xestión do Plan Xacobeo. Soamente o 11,5% non
utilizou este tipo de aloxamento para as súas pernoitas pois optou en exclusiva
por establecementos hoteleiros. Como sinalabamos, na maioría dos casos o
peregrino utiliza unha combinación de tipoloxías de aloxamento, mesturando
o uso de hoteis e pensións con albergues ao longo do camiño.
Gasto realizado
Un último aspecto de especial interese no comportamento do peregrino
refírese ao gasto realizado durante a realización do Camiño. Neste sentido, e
segundo os datos extraídos da enquisa, o gasto medio diario dos peregrinos
que chegaron a Compostela no ano 2007 é de 27,01 euros por persoa e día.
Neste punto cabe resaltar que esta cifra, aínda que permite situar o contorno
no que se move o gasto medio diario, non reflicte a grande volatilidade desta
variable, de por si moi heteroxénea, e flutúa nun rango que vai desde os
5 euros por persoa e día ate os 200 euros. Outra medida para coñecer o
comportamento do gasto é a mediana, variable que non se ve arrastrada por
valores de gasto puntualmente moi altos. Neste caso concreto, a mediana é
de 25 euros por persoa e día, cifra bastante similar á media.
Atendendo ao Camiño percorrido, a media de gasto no itinerario francés
é lixeiramente inferior ao do conxunto do resto dos camiños (26,8 € e 27,3 €
por persoa e día, respectivamente). Se calculamos a variable de forma
individualizada obtemos que a ruta Fisterra-Muxía e Vía da Prata son aquelas
nas que os peregrinos gastan menos. Pola contra na vía Primitiva obtense o
valor máis elevado, con case 30 euros de media (concretamente 29,6 €). Tal
como se pode observar, as diferenzas non son moi notables en función da
ruta seleccionada. En calquera caso, a existencia das mesmas pode deberse
a distintas razóns: diferente gasto en aloxamento en función do número de
pernoitas realizadas en albergues públicos (cuestión que está relacionada coa
propia oferta aloxativa instaurada nos diferentes camiños), ou o diferente
gasto realizado en comidas e restauración. Como se verá posteriormente,
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ambos conceptos son os de maior importancia nas cifras globais de gasto
analizadas.
Se tomamos en consideración o gasto realizado segundo a procedencia
do camiñante, os resultados amosan que os estranxeiros son os que menos
gastan (en concreto, unha media de 23,38 € por persoa e día), fronte aos
case 30 € de media dos españois.

GRÁFICO 28. Gasto medio segundo a procedencia

En función da idade, e segundo se observa na figura 29, os peregrinos que
teñen entre 50 e 65 anos son os que máis gastan (unha media de 32 euros
por persoa e día). En contraposición a isto, os menores de 30 anos son os que
efectúan un gasto menor (en concreto, de 22-23 euros por persoa e día).
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GRÁFICO 29. Gasto medio segundo a idade

En función do nivel de ingresos, e tal e como se pode observar no Gráfico
30, o gasto medio dos peregrinos é directamente proporcional aos seus
ingresos mensuais. Así pois, como cabía esperar, efectúan un gasto medio
superior aqueles que perciben rendas mensuais por encima dos 2.000 euros
(en concreto, algo máis de 33 euros por persoa e día).

GRÁFICO 30. Gasto en función dos ingresos mensuais
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Aqueles que, en cambio, perciben rendas inferiores a 600 euros mensuais
son os que efectúan un gasto medio más baixo (neste caso concreto de 18,5
euros por persoa e día).
Por conceptos, a cantidade media gastada en hostalería é de 16,7 euros
por persoa e día, e en aloxamento de 8,8 euros por persoa e día, cifra que
neste caso varía substancialmente en función do tipo de aloxamento elixido.
TÁBOA 7. Gasto medio diario por conceptos, e totais
ALOXAMENTO

HOSTALERÍA

GASTO TOTAL

8,8 €

16,7 €

27,0 €

c) Chegada á meta: Santiago de Compostela
Neste terceiro bloque do capítulo correspondente á realización do Camiño de
Santiago analízanse as cuestións relativas á chegada a Santiago de Compostela,
meta final do Camiño. Tamén se abordan algúns aspectos relacionados co
comportamento posterior, unha vez rematada a peregrinaxe.
Estadía na cidade de Santiago
En relación coa estadía en Santiago de Compostela cabe sinalar que a
maior parte dos peregrinos que realizan o Camiño pasan como mínimo unha
noite na cidade (en particular, o 82% do total). Tan só o 18% sinala que non
pasa ningunha noite en Santiago unha vez que chega á cidade rematando o
Camiño.
Estas porcentaxes varían lixeiramente se temos en consideración o lugar de
procedencia do peregrino. Así, por exemplo, o 71,2% dos peregrinos españois
pasan cando menos unha noite en Santiago logo de rematar o Camiño, cifra
que no caso dos estranxeiros acada o 90%. É maior, por tanto, a porcentaxe
de estranxeiros que se quedan na cidade un mínimo dunha noite en relación
á de españois.
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TÁBOA 8. Noites en Compostela
Duración

Porcentaxe

Unha noite

41,6%

Dúas ou tres noites

49,3%

Máis de tres noites

9,1%

Do conxunto de peregrinos que pernoitan en Santiago, o 41,6% sinala que
pasa unha soa noite na cidade, mentres que a porcentaxe restante pasa como
mínimo dúas noites (a maior parte dos cales pernoita entre dúas ou tres: o
49,3%). Un de cada dez peregrinos que pernoitan en Santiago aproveita o
final do Camiño para pasar un mínimo de catro noites na cidade.
En termos xerais, a estadía media do peregrino na cidade de Santiago é de
1,74 noites.
Logo de pasar pola cidade de Santiago, unha parte dos peregrinos
permanece en Galicia uns días máis, ben sexa porque continúa o camiño
ate Fisterra e Muxía, na Costa da Morte (opción que se analizará con máis
detalle nun apartado posterior) ou ben porque aproveita o seu paso pola nosa
comunidade para coñecer outros lugares que non están no camiño.

GRÁFICO 31. Noites en Galicia excluído Santiago
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Neste sentido, e segundo datos da enquisa, o 43,4% dos peregrinos
entrevistados afirma que pasa algunha noite máis fóra de Santiago e noutros
puntos da comunidade galega. O número de noites é neste caso moi variable
pois obsérvanse casos de peregrinos que tan só pasan unha ou dúas noites
noutros puntos de Galicia (en particular, o 13,1% do total) mentres que
outros grupos aproveitan o paso pola nosa comunidade para ficar varios días
(o 17,9% entre tres e cinco noites, e o 12,4% máis de cinco noites).
No lado contrario, o 56,6% dos peregrinos entrevistados afirma que non
pernoita ningunha noite máis en Galicia logo de deixar Santiago. Regresa,
por tanto, ao seu lugar de orixe unha vez rematado o Camiño.
Rituais
En relación aos rituais propios que os peregrinos realizan dentro da Catedral
cabe resaltar o valor tradicional dos mesmos ao longo da historia. Oír misa,
dar o abrazo ao Apóstolo situado no altar maior, visitar a cripta do sartego,
confesar e comungar son algúns dos ritos de carácter relixioso. Outros coma
pousar as mans no parteluz do Pórtico da Gloria e dar tres golpes na cabeza
ao Santo dos Croques (talla escultórica de pedra que representa ao Mestre
Mateo, autor da obra do Pórtico) posúen un significado máis profano.
Neste caso particular, e segundo os datos extraídos da enquisa para o
ano 2007, unha grande maioría dos peregrinos consultados (en particular
o 84,7%) ben xa realizara algún ritual ou ben tiña pensado realizalo. O
ritual que acada a porcentaxe máis elevada é “Oír misa” (86,9%), seguido
do “Abrazo ao Apóstolo” (73,8%) e “Visitar a cripta do sartego” (62,7%).
“Confesarse e comungar” é a opción que acada a porcentaxe máis baixa, tal
e como se amosa no Gráfico 32.
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GRÁFICO 32. Rituais propios do peregrino

Atendendo á nacionalidade, case non existen diferenzas entre os españois
(86,3%) e os estranxeiros (82,8%) á hora de realizar algún dos rituais
mencionados anteriormente.
Recollida e significado da Compostela
O documento que acredita que se realizou o Camiño de Santiago é a
Compostela. Esta certificación recóllese na Oficina do Peregrino unha vez que
se chega á cidade e se acredita ter feito o Camiño con sentido cristián, e
percorrido, como mínimo, os últimos 100 km a pé ou a cabalo, ou os últimos
200 km en bicicleta.
No momento de tomar os datos o 94,3% dos peregrinos consultados xa
recollera a Compostela ou pensaba facelo antes de regresar ao seu lugar de
orixe. O 5,7% sinala, polo contrario, que non a recollera nin tiña intención
de facelo.
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GRÁFICO 33. Recollida da Compostela

Neste punto cabe sinalar que os datos anteriores están nesgados pola
forma de recollida de datos da enquisa. Tal como se viu no apartado referente
á metodoloxía do estudo, case o 80% das enquisas realizáronse na Oficina
do Peregrino, lugar onde precisamente se recolle a Compostela. A cifra, por
tanto, dos que afirman recoller dito documento está sobreestimada.

GRÁFICO 34. Recollida da Compostela en función da nacionalidade
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En función da procedencia, non hai diferenzas significativas entre a
porcentaxe de españois e estranxeiros que recollen a Compostela tal e como
se pode ver no Gráfico 34.
Sen embargo, independentemente de que recollan a Compostela ou
non, hai un 17,1% que non coñece o significado da mesma, o que pon de
manifesto que hai persoas que a recollen pero sen saber exactamente cal é
o valor ou significado do documento máis alá de certificar a realización do
Camiño cos requisitos formulados ao efecto. En síntese, recoller a Compostela
forma parte da tradición e dos rituais propios daquel que realiza o Camiño,
independentemente da súa motivación ou forma de realizalo.
Medio de transporte de regreso
Unha vez rematado o Camiño, e en relación ao medio de transporte máis
empregado para regresar ao lugar de residencia habitual, o avión é o medio
máis utilizado (así o sinalan o 46,2% dos peregrinos enquisados). Os medios
de transporte públicos terrestres son tamén bastante utilizados (en particular,
o 25,5% usa o tren e o 19,4% o autobús de liña regular) deixando ao vehículo
particular nun último plano.
En relación a isto cabe sinalar que, en determinados casos, a combinación
de cando menos dous medios (sobre todo avión con autobús ou tren) é unha
solución bastante recorrida.
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GRÁFICO 35. Medio de transporte para regresar

En función do lugar de inicio do Camiño non se aprecian diferenzas
substanciais en relación ao medio de transporte utilizado para volver ao
lugar de residencia. Tanto aqueles que comezan nunha localidade galega
como aqueles que o fan nalgún punto fóra de Galicia usan principalmente
o avión e o tren para o seu regreso. Soamente se aprecia un maior uso do
vehículo privado no caso de aqueles que inician a peregrinaxe dentro da nosa
comunidade (así o fan o 20,7% dos mesmos, fronte ao 10,5% que utiliza
este medio e parte dalgún lugar fóra de Galicia).
Se analizamos o medio de transporte utilizado para regresar ao lugar de
orixe en función da nacionalidade do peregrino (españois e estranxeiros)
obsérvanse certas diferenzas por outro lado bastante lóxicas. En concreto, o
peregrino estranxeiro utiliza preferentemente o avión para volver. Así sinala
o 68,7% dos mesmos, cifra superior aos que utilizan outros medios como o
tren (o 20,6% neste caso) ou o autobús de liña regular (18,3%). O uso do
resto de alternativas é case testemuñal.
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GRÁFICO 36. Medio de transporte utilizado polo peregrino estranxeiro

O peregrino español utiliza igualmente diferentes medios de transporte
para regresar mais en porcentaxes diferentes ao caso anterior. Destacan como
medios máis frecuentados o tren (utilizado nun 29,5% dos casos) e o avión
(nun 27,7%). Nun segundo plano sitúanse o autobús de liña regular e o
vehículo privado (utilizados por un 20,2% e 19,1%, respectivamente).

GRÁFICO 37. Medio de transporte utilizado polo peregrino doméstico
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Camiño de Fisterra-Muxía
Logo de chegar a Santiago de Compostela, un de cada tres peregrinos
enquisados ten pensado continuar o Camiño ata Fisterra-Muxía, tal e como
se reflicte no Gráfico 38.

GRÁFICO 38. Continuación ata Fisterra-Muxía

Analizando o interese polo Camiño Fisterra-Muxía segundo a nacionalidade
do peregrino obsérvase que a porcentaxe de estranxeiros que desexa continuar
é superior á de españois, en particular o 51,2% fronte ao 17,5% dos de
orixe doméstica. É esta, por tanto, unha ruta que esperta maior interese no
peregrino estranxeiro.
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GRÁFICO 39. Continuación segundo a procedencia

Segundo a ruta seleccionada a intención da continuar o camiño ate
Fisterra non varía substancialmente. En concreto, tanto aqueles que realizan
o Camiño Francés como os que optan por algunha outra ruta alternativa
sinalan que continuarán o camiño ate Fisterra e Muxía en porcentaxes moi
similares (concretamente en torno ao 32-33% en ambos casos).

4.3. VALORACIÓN DA SATISFACCIÓN
Este terceiro e último bloque do informe fai referencia a un dos aspectos
máis importantes no momento de analizar o perfil e comportamento dos
peregrinos: o grao de satisfacción. Obsérvase aquí, entre outras cousas, o
interese e atractivo que ten o Camiño de Santiago para os peregrinos, unha
vez que rematan a experiencia, e en que medida se cumpriron as expectativas
xeradas antes de iniciar o mesmo. De forma complementaria analízase a
valoración efectuada a diferentes elementos da oferta.
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Consideración do Camiño de Santiago
Un 86,9% dos peregrinos considera que o Camiño de Santiago é un
produto turístico atractivo e de interese, confirmando a notable valoración do
mesmo. No lado contrario, o 7,6% non o considera como tal. Neste último
caso é debido a que a única motivación destes peregrinos é a relixiosa, polo
que consideran o Camiño como unha vía de espiritualidade e non como unha
forma de facer turismo. De calquera maneira, é necesario mencionar que hai
persoas con motivacións relixiosas e/ou espirituais que, ademais de considerar
o Camiño de Santiago como unha ruta de peregrinación de índole espiritual,
entenden que hoxe en día é tamén unha ruta de connotacións turísticas e/ou
culturais. O 5,5% neste caso abstense de contestar.

GRÁFICO 40. O Camiño de Santiago como destino turístico

Tendo en conta a procedencia dos peregrinos, obsérvase que tanto os
españois como os estranxeiros valoran de forma maioritaria o grao de interese
e atractivo turístico do Camiño de Santiago (así o sinalan o 91% e o 81,5%,
respectivamente).
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Algo similar acontece se analizamos esta cuestión segundo a ruta realizada.
En particular, o 87,3% dos peregrinos que optaron polo Camiño Francés
sinalan que este é un produto moi atractivo e de especial interese, porcentaxe
que chega ao 85% no caso daqueles que elixiron calquera das outras rutas
alternativas.
Recomendación do Camiño de Santiago
A grande maioría dos peregrinos (en particular, o 94,6% dos consultados)
recomendaría esta experiencia a outras persoas, circunstancia que, de forma
indirecta, ten que ver co excelente nivel de satisfacción amosado.
Unicamente un 2,1% non o faría. Neste último caso a razón principal
reside nas malas experiencias persoais vividas polo que tampouco repetirían
eles mesmos a viaxe.

GRÁFICO 41. Recomendación da viaxe

A valoración anterior é moi semellante á observada para cada un dos
segmentos analizados en función da procedencia do peregrino. En particular,
tanto o peregrino español como o estranxeiro recomendarían a experiencia
nunha porcentaxe moi elevada (o 95% en ambos casos).
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Repetición da experiencia
Unha grande maioría dos peregrinos consultados (en concreto, o 82,4%
do total) considera probable ou practicamente seguro que repetirá a viaxe e a
experiencia vivida no Camiño de Santiago, confirmando desta maneira, unha
vez máis, o notable grao de satisfacción experimentado ao longo do traxecto,
e o atractivo e interese que esperta o Camiño de Santiago.

GRÁFICO 42. Repetición da viaxe

No lado contrario, algo máis do 13% non ten previsto volver a realizar o
Camiño.
O peregrino español presenta neste caso, en comparación co estranxeiro,
un nivel de resposta positiva máis elevado e un grao de certeza na intención
de repetir a experiencia superior. En concreto, o 90% dos mesmos sinala que
ten pensado repetir o Camiño, cifra que no caso dos estranxeiros chega ao
74%. Ademais, o 57,2% dos españois afirma ter intención de repetir con
seguridade, porcentaxe que no caso dos estranxeiros tan só chega ao 30%.
Por tanto, a probabilidade de repetir a experiencia do Camiño nunha próxima
ocasión é maior no caso do peregrino español.
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Valoración global da experiencia
A valoración media dos peregrinos sobre a experiencia vivida en relación ao
Camiño de Santiago –segundo os datos extraídos da enquisa-, é de 8,25 sobre
10, puntuación notablemente elevada que vén a ratificar o cumprimento das
expectativas xeradas.
Diferenciando por lugar de procedencia, os estranxeiros dan unha
puntuación de 8,28 e os españois un 8,24, valoracións que nun e noutro
caso expresan un nivel de satisfacción notable.

GRÁFICO 43. Cumprimento das expectativas

Segundo o camiño realizado a valoración é tamén bastante elevada,
e non moi diferente entre si. Aqueles que optaron polo Camiño Francés
asignan unha puntuación global de 8,27, lixeiramente superior a aqueles
que elixiron algunha das outras rutas, que foi de 8,18 sobre 10. A diferenza
non é significativa e, en todo caso, vén a ratificar a notable valoración que,
en termos globais, asigna o peregrino á experiencia vivida na realización do
Camiño.
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Valoración dos albergues
Para avaliar o grao de satisfacción en relación aos albergues públicos
galegos, a enquisa recolle un apartado no que se pide a valoración entre 1 e
10 (1-moi mal, 10-moi ben) dunha serie de elementos relativos aos mesmos.
Os resultados amósanse no cadro seguinte:
TÁBOA 9. Valoración media dos albergues

Ámbitos de valoración

Valoración media

Confort / Comodidade

5.76

Servizo e atención do persoal

5.98

Limpeza e hixiene do establecemento

5.36

Aparcamentos para bicicletas

6.04

Espazos reservados para cabalos

5.47

* 1: Moi mal; 10: Moi ben

Tal como se pode observar na táboa anterior, son varios os aspectos
sinalados como positivos dentro dos albergues aínda que a valoración media
de cada un deles non sexa é moi elevada. Destaca, en todo caso, a valoración
positiva que merece a reserva de espazos para o aparcamento de bicicletas,
así como o confort e comodidade dos albergues, e o servizo e atención do
persoal que o xestiona e atende.
En relación ao feito de se o cobro dunha cota simbólica modificaría o
comportamento dos peregrinos nos albergues, o 37,6% dos peregrinos
enquisados opina que melloraría, o 7,1% pensa, polo contrario, que
empeoraría, mentres que o 36,7% cre que non cambiaría significativamente
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e, por tanto, o cobro dunha cantidade simbólica non repercutiría nun cambio
de comportamento do peregrino8.

GRÁFICO 44. Cobro dunha cota simbólica

Valoración de elementos do Camiño
Coa fin de valorar o grao de satisfacción dos peregrinos que chegaron
a Compostela ao longo do 2007, pedíuselles aos enquisados que avaliasen
nunha escala de 1 a 10. o seu grado de satisfacción en relación a moi diversos
elementos do Camiño de Santiago, así como a experiencia global.
A valoración xeral é moi positiva, dado que a puntuación media de cada un
dos elementos supera na práctica totalidade dos casos o 6 sobre 10.
Os aspectos mellor valorados son, por esta orde, a hospitalidade e

8 No ano 2008 comezouse a cobrar unha cota por noite en albergues públicos de Galicia. Quedará
pendente, por tanto, de observar no informe correspondente a ese ano se realmente houbo algún cambio
no comportamento do peregrino logo de implantar esta medida.
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amabilidade da poboación local (cun 7,82 sobre 10) e o contorno natural
e paisaxístico (cun 7,80). A seguridade é tamén un elemento moi valorado,
cun 7,72 de media, seguido da sinalización da ruta (7,36), a conservación do
Patrimonio Histórico e Artístico (7,27) e a restauración e gastronomía (7,10).

TÁBOA 10. Valoración media de elementos do Camiño

Elementos do Camiño
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Valoración

Hospitalidade/amabilidade da
poboación local

7,82

Entorno natural e paisaxístico

7,80

Sensación de seguridade

7,72

Sinalización da ruta

7,36

Patrimonio histórico e artístico

7,27

Restauración e gastronomía

7,10

Oferta de aloxamento

6,70

Sinalización dos lugares de
interese

6,64

Estado das fontes

6,61

Limpeza dos treitos

6,35

Oferta comercial

6,22

Oficinas de información

6,08

Oferta cultural e espectáculos

5,90

Avaliación global

7,54

GRÁFICO 45. Aspectos mellor valorados

Así pois, obsérvase que son principalmente elementos de carácter
intanxible os que se sitúan entre aqueles mellor valorados polos peregrinos (a
hospitalidade e amabilidade da xente, a beleza e calidade do contorno natural
e paisaxístico, e a seguridade). Cabe destacar tamén a excelente valoración
que recibe a sinalización turística.
En contraposición ao anterior, o elemento menos valorado neste caso
é a oferta cultural e de espectáculos desenvolvida nos concellos polos que
transcorre o Camiño de Santiago, cun 5,9 de media.
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GRÁFICO 46. Aspectos peor valorados

Cabe sinalar tamén a menor valoración que recibe, en relación ao resto
de elementos considerados, o servizo de información turística prestado no
Camiño, cunha media de 6,1 sobre un total de 10, e a limpeza dos treitos,
cun 6,4.
Con todo, a valoración global que fan do Camiño de Santiago en conxunto
acada unha puntuación media de 7,6.
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5. CONCLUSIÓNS
O Observatorio do Camiño desenvolveu ao longo do ano 2007 unha das
liñas de investigación máis importantes dentro do seu plan de traballo: a
análise do perfil e comportamento do peregrino que realiza o Camiño de
Santiago. Os datos obtidos e presentados ao longo do informe permiten
ter unha radiografía de caracterización do peregrino neste ano. O traballo
continuado do proxecto (que se desenvolverá de forma periódica nos
vindeiros anos) permitirá obter datos en períodos sucesivos e, por tanto,
realizar comparacións intertemporais de especial interese para o estudo da
demanda turística do Camiño de Santiago.
Un primeiro aspecto importante na caracterización do peregrino é o lugar
de procedencia do mesmo. Neste sentido, neste ano 2007 obsérvase un maior
número de españois sobre estranxeiros aínda que as diferenzas porcentuais
non son moi elevadas (os primeiros representan un 54,8% do total mentres
que os segundos un 45,2%). Madrid, Andalucía e Cataluña son, por esta
orde, as principais comunidades autónomas de orixe do peregrino español
mentres que, para os estranxeiros, destacan Alemaña, Francia e Italia como
principais países emisores na peregrinación a Santiago.
Realizar o Camiño por motivos relixiosos e/ou espirituais é a principal
motivación sinalada polos peregrinos, elementos que dalgunha maneira
veñen a preservar a tradición e a singularidade da peregrinaxe a Compostela.
Ademais diso, cabe destacar tamén o amplo número de peregrinos que
aducen outro tipo de motivacións principais e que dalgunha maneira están a
dar un enfoque complementario á peregrinación a Santiago. Algunhas delas
son o disfrute do contorno natural e paisaxístico, a presenza dun importante
patrimonio histórico e artístico (o cal abre unha nova dimensión de tipo
cultural ao Camiño), ou a propia práctica deportiva.
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Do mesmo xeito que acontece con outros produtos e destinos turísticos, a
recomendación de terceiras persoas (xeralmente familiares ou amigos que xa
fixeran a ruta de peregrinaxe nalgunha ocasión anteriormente) é a principal
vía ou medio de coñecemento do Camiño de Santiago. Neste sentido o uso
de diferentes medios de información e comunicación é aínda secundario, pero
crecente, sendo ademais Internet, en primeiro lugar, e as guías especializadas,
en segundo lugar, as principais ferramentas de consulta (principalmente no
momento de organizar a ruta de peregrinaxe).
Entre as diferentes rutas a Santiago destaca singularmente o Camiño
Francés, vía utilizada por un 83,3% dos peregrinos (que elixen esta alternativa
principalmente por ser a de maior tradición). O 16,7% restante opta por
algunha das outras rutas alternativas, destacando en todo caso o Camiño
Portugués, o do Norte e o Primitivo. A paisaxe singular destes trazados é,
neste caso, o principal argumento de elección dos mesmos. Ademais, moitos
dos peregrinos que repiten a peregrinación a Santiago elixen algunha destas
vías para enriquecer a experiencia con novas rutas alternativas ao Camiño
Francés.
Unha vez que chegan a Santiago, e logo de realizar os rituais propios da
peregrinación, a maior parte dos peregrinos (concretamente o 82%) pernoita
como mínimo unha noite na cidade. Máis alá diso, e independentemente
da duración da estadía, un 43% pasa algunha outra noite noutros lugares
de Galicia, ben porque continúa o camiño ate Fisterra e a Costa da Morte
(alternativa que realiza un de cada tres peregrinos que chega a Santiago), ou
ben porque aproveita o seu paso pola nosa comunidade para coñecer outros
lugares que non están no Camiño.
A valoración global da experiencia é moi positiva pois a inmensa maioría
dos peregrinos consultados indican que o Camiño de Santiago presenta
elementos de grande atractivo e interese, e que unha vez rematada a
peregrinaxe boa parte dos mesmos superaron as expectativas xeradas antes
de comezar. Destacan, ademais, como elementos mellor valorados o carácter
amable e hospitalario da xente que foron atopando pola ruta, e a beleza e
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singularidade do contorno natural e paisaxístico. Acadan igualmente moi boa
valoración a seguridade, a sinalización das rutas e dos diferentes elementos
da mesma, e a conservación do patrimonio histórico e artístico.
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ANEXO
CADRO RESUMO:
PERFIL DO PEREGRINO

PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

En %

Procedencia
Españois

54,8

Estranxeiros

45,2

Idade
Menos de 20 anos

7,0

De 20 a 29 anos

23,9

De 30 a 39 anos

20,6

De 40 a 49 anos

17,2

De 50 a 65 anos

23,6

Máis de 65 anos

6,1

Nivel de estudos
Sen estudos
Ensino obrigatorio (EXB-ESO)

1,1
7,9

Bacharelato ou FP

27,1

Universitarios

62,2

Outros

1,7

Situación actual
Estudante

17,3

Ama de casa

2,7

Parado

3,5

Xubilado

12,9

Traballa

61,9

Outros

1,6

Nivel de renda (€)
Menos de 600

13,0

Entre 600 e 900

8,8

Entre 900 e 1300

19,0

Entre 1300 e 2000

31,4

Máis de 2000

27,9
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PREPARACIÓN DA VIAXE

En %

Motivo principal de realización do Camiño
Motivos espirituais

50,3

Patrimonio natural e paisaxe

39,3

Motivos relixiosos

38,1

Patrimonio histórico e artístico

25,8

Deporte

22,8

Diversión

17,1

Cultura popular

16,2

Outros

7,2

Medios de coñecemento do Camiño
A través de familiares ou amigos

63,8

Experiencia propia

25,0

Internet

11,3

Anuncios publicitarios

6,0

Folletos turísticos

4,7

Feiras e exposicións

1,3

A través dunha axencia de viaxes

0,1

Outros

13,3

Medios publicitarios e de información consultados
Folletos turísticos
Anuncios publicitarios

3,3

Feiras e exposicións

2,6

Internet

69,4

Guías especializadas

51,5

Reportaxes temáticas

12,8

Outros
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17,3

7,6

Organización do Camiño
Pola miña conta

71,9

Pola miña conta a través de internet

19,2

A través de Axencia de Viaxes

1,0

A través dunha Asociación ou Clube

5,2

Outros

2,7

Preparación antes de iniciar viaxe
Si

66,6

Non

33,4

De que tipo?
Preparación física

73,6

Preparación espiritual

27,9

Equipamento

49,9

Documentación

51,8
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A PEREGRINACIÓN A SANTIAGO

En %

Camiño percorrido
Camiño Francés

83,3

Camiño Primitivo

6,1

Camiño Norte

5,4

Camiño da Vía da Prata

2,7

Camiño Portugués

1,6

Camiño Inglés

0,8

Frecuencia de realización do Camiño
Primeira vez

73,2

Só unha vez máis

8,7

De dúas a cinco veces

14,6

Máis de cinco veces

3,5

Lugar de inicio do Camiño
Galicia

26,8

Fóra de Galicia

73,2

Se inicia en Galicia, como chegou á nosa comunidade
Autobús de liña regular

22,3

Autobús contratado

7,0

Tren

32,3

Avión

16,6

Vehículo propio

19,8

Automóbil de aluguer / Taxi

1,5

Bicicleta

0,0

Outros

0,5

Modo de percorrer o Camiño
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A Pé

89,3

Bicicleta

10,7

Compañía da viaxe
Só

33,0

En parella

17,5

Coa familia

10,8

Con amigos

33,7

En grupo organizado

4,5

Con compañeiros de traballo

0,7

Tipos de aloxamento utilizado
Hotel

11,7

Hostal

16,6

Pensión / fonda

55,8

Familiares

1,3

Casa rural

4,4

Cámping

4,4

Albergue público

87,4

GASTO REALIZADO

En Euros

Gasto medio diario
Gasto medio diario do peregrino

27,01 €

Gasto medio por procedencia
Españois

29,9 €

Estranxeiros

23,4 €

Gasto medio segundo a ruta realizada
Camiño Francés

26,8 €

Outros itinerarios

27,3 €

Gasto medio por conceptos
Aloxamento

8,8 €

Hostalería

16,7 €
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CHEGADA Á META: SANTIAGO DE COMPOSTELA

En %

Pasa algunha noite na cidade de Santiago?
Si

82,0

Non

18,0

Noites en Santiago
Unha noite

41,6

Dúas ou tres noites

49,3

Máis de tres noites

9,1

Realizou ou ten pensado realizar algún dos rituais na Catedral
Si

84,7

Non

15,3

Rituais que realiza
Abrazo ao Apóstolo

73,8

Croques

33,6

Pousar as mans na columna do Parteluz

54,0

Visitar a cripta do sartego

62,7

Oír misa

86,9

Confesarse e comungar

28,8

Coñece o significado da Compostela
Si

82,9

Non

17,1

Recolleu ou vai recoller a Compostela
Si

94,3

Non

5,7

Medio de transporte para volver ao lugar de orixe
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Avión

46,2

Tren

25,5

Autobús de liña regular

19,4

Vehículo particular

13,1

Outros

7,7

Continúa o Camiño ata Fisterra – Muxía
Si

32,8

Non

64,8

NS/NC

2,5

GRAO DE SATISFACCIÓN

En %

Considera o Camiño un produto turístico atractivo
Si

86,9

Non

7,6

NS/NC

5,5

Recomendaría a viaxe
Si

94,6

Non

2,1

NS/NC

3,3

Repetiría a experiencia
Si, con seguridade

44,8

Probablemente si

37,6

Probablemente non

11,2

Non, en ningún caso

2,1

NS/NC

4,3
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VALORACIÓN DE ELEMENTOS DO CAMIÑO

Media*

Conservación do Patrimonio Histórico - Artístico

7,3

Calidade do contorno natural e paisaxístico

7,8

Oferta de aloxamento

6,7

Restauración e Gastronomía

7,1

Oferta cultural e de espectáculos

5,9

Sinalización dos lugares de interese

6,6

Sinalización da ruta

7,4

Oficinas de información

6,1

Oferta comercial

6,2

Limpeza dos tramos

6,4

Sensación de seguridade

7,7

Hospitalidade / Amabilidade da poboación local

7,8

Estado das fontes

6,6

Valoración global

7,5
* 1: Moi mal; 10: Moi ben
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