INFORMACIÓ I
INSCRIPCIONS

www.jbvic.com

joves@bisbatvic.com

ANY 2019

DEL 22 AL 28
DE JULIOL
Joves a partir de 15 anys.
Prepara la motxilla i les
botes, ens posem en camí per
viure "l'experiència del Camí"

FES EL PAS!
EXPERIMENTA
EL CAMI!
EL CAMINO DE SANTIAGO
ESTIU 2019, 2020 I
2021 ANY SANT XACOBEO
Suma’t a l’aventura personal i
fraterna del camí, un viatge en
tots els sentits!

El camí d'hivern és la ruta jacobea que
uneix Ponferrada amb Santiago de
Compostel·la per la vall del riu Sil, a través
del qual creuem la serra oriental gallega per
cotes més baixes que les del Camí Francès.
D'aquí el seu nom, ja que aquest camí utilitzat
històricament per legions romanes, traginers
medievals o tropes napoleòniques, també
servia per al pas de pelegrins en època
hivernal, a fi d'evitar les neus d'O Cebreiro.
Aquest camí és l'única ruta jacobea que
trepitja quatre províncies gallegues; ruta
de gran bellesa és menys massificada.

PROPOSTA
Fer el camí de Santiago en tres anys
consecutius, una setmana cada any,
arribant a Santiago de Compostel·la l’estiu
del 2021 (que serà Any Sant Jubilar), per
la via del camí d’hivern..
2019 PONFERRADA - QUIROGA
2020 QUIROGA - RODEIRO
2021 RODEIRO - COMPOSTEL·LA

El camí d’hivern creua quatre comarques
o territoris de caràcter singular: la
comarca del Bierzo (a León), la comarca de
Valdeorras (a Galícia, província d’Ourense),
la zona de la Ribeira Sacra (comprèn les
riberes del Sil i del Miño, a les províncies
d’Ourense i Lugo), i la comarca del Deza
(província de Pontevedra).

Amb els seus 263 km fins Compostel·la, el
Camí d'Hivern es presenta com una gran
variant alternativa al Camí Francès. De fet,
des de la seva bifurcació a Ponferrada el
traçat d'aquest camí ja no torna a confluir
amb el Francès, sinó que entronca a LalínA Laxe amb la variant sanabresa de la Via
de la Plata.

ESTIU 2019
Del 22 al 28 de Juliol.
Joves a partir de 15 anys.
Sortida en autocar fins a Ponferrada.
Durant la setmana caminarem junts,
en un entorn de gran bellesa natural que
convida al silenci, a superar-se, a la
fraternitat, a pregar i meravellar-se
amb la creació i el germà que camina al
teu costat.

