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1 Resumo

Este proxecto avalía a utilidade das comunicacións dixitais para informar actuacións de promoción do Camiño

de Santiago capaces de optimizar o seu impacto socio-económico nun modelo de turismo sustentable. Con este

propósito, empréganse técnicas de análise computacional baseadas en Intelixencia Artificial que permiten estudar

as percepcións de camiñantes e residentes para detectar ameazas e oportunidades, e identificar productos e servizos

de maior impacto potencial. Os resultados amosan unha percepción sobre a experiencia do Camiño netamente

positiva destacando cun 84% sobre as percepcións negativas rexistradas, tendencia que se amplifica coa finalización

das medidas restrictivas en relación á pandemia por COVID-19. Detéctase un claro aliñamento das preferencias de

camiñantes e residentes en relación ao patrimonio natural e cultural, que constitúe a principal fonte das percepcións

expresadas tanto en sentido positivo ao atopalas na viaxe, como negativo cando se observan agresións ou coidado

inadecuados. Obsérvase un aliñamento semellante entre visitantes e residentes no referido ás culturas locais, de

forma destacada no referido á gastronomía e tradicións, tanto das localidades directamente ubicadas no Camiño,

como tamén as ubicadas nas súas proximidades. Finalmente, obsérvase unha alta relevancia nos aspectos relativos

á lóxistica da viaxe, especialmente nas categorías de atención sanitaria, aloxamento, eventos, transporte, informa-

ción meteorolóxica, equipamento deportivo e seguridade. En conxunto, os resultados demostran a utilidade da

aproximación computacional baseada en intelixencia artificial para informar actuacións de promoción turística no

Camiño de Santiago, identificando a centralidade das intervencións orientadas ao coidado e mellora do patrimonio

natural e cultural, así como as oportunidades referidas á promoción de tradicións e culturas locais xunto coas

relativas á loxística durante a viaxe.

2 Proposta Científica

2.1 Hipótese de partida

Esta proposta de investigación parte da hipótese de que os contidos compartidos a través das redes sociais fornecen

una valiosa fonte de información para optimizar o impacto socio-económico do Camiño de Santiago mediante a

identificación de novas demandas que permitan incrementar a actividade económica e a satisfacción dos visitantes,

así como mediante a detección temperá de ameazas que requiran de intervención para impedir a propagación de

experiencias negativas.

2.2 Obxectivos xerais

1. Contribuír con esta investigación a incrementar a actividade económica e sustentabilidade do Camiño de

Santiago, extraendo das redes sociais información útil para orientar a creación de novas actividades empre-

sariais así como o para o despregamento de iniciativas públicas capaces de satisfacer demandas emerxentes,
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xerar oferta nova de productos e servizos, e resolver de forma temperá incidencias que poidan afectar

negativamente á experiencia, como as derivadas do contexto COVID-19.

2. Aumentar a base empírica e o coñecemento científico sobre o Camiño de Santiago, recopilando, seleccio-

nando e analizando o contido das expresións e relatos que os propios visitantes comparten a través das redes

sociais, e poñendo a disposición da comunidade científica a información analizada en formato Open Science

para favorecer así a reutilización dos datos e o desenvolvemento de novos proxectos de investigación.

2.3 Metodoloxía

Como base empírica, partimos da constatación sobre a utilidade das expresión dixitais para informar das per-

cepcións experimentadas, neste caso en relación ao Camiño de Santiago. A figura 1 exemplifica esta utilidade,

amosando dous exemplos de expresións dixitais que amosan, respectivamente, unha percepción positiva debida

á beleza do lugar, e outra expresando unha percepción negativa en relación ao uso de máscaras protectoras. Se

ben a inferencia das percepcións pode ser sinxela en casos coma este, o tratamento de milleiros de mensaxes fai

inviable a súa avaliación manual. Porén, o uso de ferramentas de procesamento automatizado da información

permite extender a análise ao grande volume de datos producido no contexto das plataformas electrónicas.

(a) En castelán e francés, identificación dun tramo con
potentiais oportunidades polo seu atractivo.

(b) En alemán, identifícase potencial ameaza polo de-
sagrado no uso de máscaras de proteción contra COVID-
19.

Figure 1: Exemplos de experiencias positiva (esquerda) e negativa (dereita) por parte de camiñantes.
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Para a consecución dos seus obxectivos este proxecto emprega técnicas computacionais avanzadas que son de

aplicación directa no ámbito das ciencias sociais. De forma destacada, o proxecto aplica técnicas informáticas

de captura e xestión de macrodatos (Big Data), así como técnicas de análise estatística mediante aprendizaxe

automatizada (comunmente denominadas Intelixencia Artificial, ou Machine Learning) aplicadas ao procesamento

da linguaxe natural para a extracción de información textual e a súa análise e visualización.

Posto que os datos que fornecen a base empírica teñen a forma de textos expresados en linguaxe natural, o

proxecto fai uso intensivo das técnicas propias do ámbito da lingüística computacional con longa tradición nas

actividades de extracción da información, estendendo as súas funcionalidades mediante técnicas de intelixencia

artificial, ou aprendizaxe automatizada, que permitan aplicalas a grandes volumes de datos. En concreto, o

proxecto prevé a adaptación de ferramentas descritas para i) detectar o contido das mensaxes, seleccionando

unicamente as directamente relacionadas co Camiño de Santiago, ii) identificar o idioma das mensaxes para

agrupalas en función da súa orixe cultural, iii) identificar os elementos significativos ou temas expresados nestas

mensaxes, e iv) detectar as emocións (positiva ou negativa) de cada mensaxe en relación aos temas identificados. O

resultado deste proceso produce información útil para a identificación de produtos, servizos, experiencias e lugares

en base á frecuencia e impacto de aparición, así como das principais oportunidades e ameazas identificadas en

base aos sentimentos asociados. Así mesmo avaliouse a viabilidade da análise xeoespacial, que se descartou para

o ámbito específico deste proxecto debido á menor utilidade desa tipoloxía numérica para a consecución dos seus

obxectivos.

Para dar soporte ás ferramentas de intelixencia artificial descritas o proxecto aplica técnicas propias do ámbito

da enxeñería informática e de sistemas para fornecer a necesaria infraestructura de computación compatibel co

almacenamento e xestión de grandes volumes de datos. Neste sentido o proxecto prevé o despregamento dun

sistema de base de datos relacional1 cuxa tecnoloxía está especialmente adecuada ás necesidades de almacena-

mento masivo de información procedente das redes sociais. Este despregamento beneficiase da infraestructura xa

instalada na infraestructura de computación Social Data Lab2 despregada polo Investigador Principal no contexto

da súa liña de investgación Tecnoloxía Politica integrada no Equipo de Investigacións Políticas da Universidade de

Santiago, e que se permite complementarse coa contratación eventual de servizos tipo Cloud para asegurar tanto a

escalabilidade como a disponibilidade da infraestructura durante os meses de realización do proxecto.

O proxecto realízase conforme ao cronograma e orzamento descritos na proposta do proxecto, coas modifi-

cacións posteriores derivadas da pandemia COVID-19. Para maximizar o impacto social e utilidade científica do

proxecto, está prevista a disponibilización dos resultados desta investigación mediante i) un vídeo resumo, ii) a súa

presentación no IV Congreso Internacional da Cátedra Institucional do Camiño de Santiago e das Peregrinacións

da Universidade de Santiago, así como iii) unha base de datos en formato Open Data, a través do software de

repositorio Dataverse desenvolvido pola Universidade de Harvard, de grande utilidade para realizar posteriores

estudios sobre as narrativas, discursos e expresións nas redes sociais relacionados co Camiño de Santiago. Máis
1https://www.postgresql.org/
2http://socialdatalab.usc.es/
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alá da vertente económica, esta base de datos pode ter aplicacións potenciais en ámbitos como os estudos culturais,

a socioloxía, antropoloxía e demais ciencias sociais e humanísticas3.

3 Resultados

Tal como se indicaba na proposta de investigación, a captura de información desenvolveuse no ámbito das redes

sociais en relación ao Camiño de Santiago, dende o ano 2010 (anterior ano Xacobeo), prestando especial atención

ao contexto COVID-19. Como resultado de valoración previa, o proxecto céntrase na platafoma Twitter4, se ben a

tecnoloxía empregada é aplicable a outras plataformas. Con este propósito, implementouse un Sistema de Xestión

de Base de Datos (DBMS) de tipo relacional con capacidade para o almacenamento e consulta masiva de datos,

sumando un total de 448.868 mensaxes. Este sistema facilitou a estructuración da información capturada, per-

mitindo a análise dos resultados mediante técnicas de intelixencia artifical aplicadas ao procesamento da linguaxe

natural para posibilitar a análise estatística e visualización gráfica dos resultados.

3.1 Análise temporal

En primeiro lugar, realizamos unha análise da evolución temporal do histórico de mensaxes capturadas. Se ben

a proposta realizada limitaba esta análise ao período 2010-2020, decidimos estender a toma de datos para poder

capturar os efectos específicos da pandemia por COVID-19. As figuras seguintes mostran a evolución temporal

da mostra, que confirman a súa representatividade. A figura 2 amosa o total dos datos capturados, que claramente

reflexan o caracter estacional do fenómeno do Camiño de Santiago, con evidentes picos de actividade nos períodos

vacacionais.

Tal como se pode observar, a actividade dispárase coincidindo coa celebración do ano Xacobeo en 2010.

A partir dese ano, vai consolidándose progresivamente un patrón cíclico que experimenta fortes incrementos en

especial en torno á Semana Santa e ás vacacións estivais, entre xullo e setembro. Este patrón consolídase ao

longo dos anos, rexistrandose unha leve desestacionalización ao reducirse en certa medida o caracter estival cun

incremento sustantivo da actividade nos demais períodos, mais conservando os picos de actividade nas épocas

vacacionais, especialmente de marzo a setembro.

O patrón detectado continúa sen alteracións até a chegada da pandemia por COVID-19, que impide a recu-

peración primaveral esperada, que xa se iniciara de forma temperá en febreiro e marzo de 2020. A figura 3 amosa

o detalle do evento COVID partindo do máximo do ano anterior (2019), e onde pode apreciarse a interrupción da

actividade xustamente coincidindo co inicio das medidas de protección da poboación en marzo de 2020. Dende

ese momento, a actividade rexistra un contante declinar que finaliza coincidindo coa limitación das medidas
3Consultar https://www.catedradelcaminodesantiago.com/, así como o material suplementario da publicación científica

asociada a este proxecto, en preparación, e que se disponibilizará a través da web do Social Data Lab https://socialdataalb.usc.es/,
do Equipo de Investigacións Políticas da Universidade de Santiago.

4https://www.twitter.com/
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Figure 2: Evolución temporal da actividade dixital do Camiño
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Figure 3: Evolución temporal da actividade dixital do Camiño - COVID
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restrictivas, amosando de novo un crecemento en primavera que constata unha clara recuperación equiparable

á do ano anterior á pandemia.

A análise temporal da actividade dixital sobre o Camiño de Santiago confirma a plausibilidade da representa-

tividade da mostra, que reflexa con gran precisión a súa dinámica temporal, tanto no ámbito global como no seu

carácter cíclico, así como no referido a eventos de grande impacto como é o caso da pandemia por COVID-19.

Unha vez confirmada a utilidade da mostra, procedemos a avaliar a súa representatividade en termos linguís-

ticos. Este paso implementouse, en primeiro lugar, debido a que as ferramentas de análise linguístico deben

ser configuradas en función do idioma específico ao que se aplique, polo que é preciso identificar previamente

as mensaxes e segregalas en función da lingua. Dende o punto de vista metodolóxico, supón o paso previo

necesario para habilitar o uso dos algoritmos de intelixencia artificial aplicados á análise de percepcións, todos

eles baseados en técnicas de procesamento de linguaxe natural que, por tanto, requiren da identificación previa do

idioma empregado.

3.2 Análise de contidos

Para amosar os resultados da análise linguística procedemos en primeiro lugar a clasificar as mensaxes capturadas

en función do idioma empregado, avaliando previamente a precisión da identificación orixinal, aplicando algorit-

mos de intelixencia artificial baseados en técnicas de aprendizaxe automatizada supervisada (machine learning)

específicas para cada idioma. A figura 4 amosa o peso absoluto de cada idioma, para o total da mostra.

Tal como pode apreciarse, o noso sistema capturou actividade dixital expresada en 42 idiomas, cun claro

predominio do castelán e do inglés, seguido por un segundo grupo conformado, nesta orde, por alemán, portugués,

catalán, italiano e francés. Estes dous grupos principais son seguidos por un terceiro grupo no que se inclúen o

éuscaro, holandés, xaponés, e polaco, e que se complementa co resto de idiomas, entre os que destacan o romanés,

o turco e o finlandés.

A distribución absoluta dos idiomas amosa ademais un grupo, o cuarto en importancia do total, que non ten

idioma atribuído (marcado como ’und’ ou ’in’ no gráfico). Este grupo representa as mensaxes para as que o sistema

non logrou asociar un idioma coa suficiente certeza. Para determinar as posíbeis alteracións da mostra e impacto na

análise, realizamos unha análise dupla. Por unha parte, aplicamos un algoritmo de detección automática de idioma

para obter unha clasificación por idiomas alternativa, que non produciu unha diferencia significativa. En segundo

lugar, realizamos un exame aleatorizado da mensaxes afectadas, atopando que non resultaba razonable asignarlles

idioma dado que na súa maior parte eran mensaxes compostas básicamente por imaxes, ligazóns a páxinas webs

e referencias a topónimos, carentes en todo caso de texto significativo que permitira atribuir de forma fidedigna

un idioma. Valorouse realizar unha atribución de idioma baseada en dúas estratexias. Por unha parte, asignarlles

o idioma do autor, e por outra, considerouse realizar unha asignación aleatorizada proporcional á distribución

de probabilidade das mensaxes correctamente marcadas. Finalmente optamos por descartar ambas opcións: no

primeiro caso, por atopar en boa medida que se trataba de mensaxes emitidos por personas que empregaban
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Figure 4: Peso absoluto de cada idioma
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mais de un idioma nas súa comunicacións; e no segundo, por que ao permanecer inalterada a distribución de

probabilidades o valor engadido debido ao incremento do universo da mostra non compensaba a posibel distorsión

do sinal correspondente ás mensaxes correctamente etiquetadas. Por este motivo, as mensaxes sen asignación

idiomática salvagárdanse para o seu uso únicamente no caso de análise de palabras chaves, reservando as análises

baseadas en compoñente linguístico ás correctamente etiquetadas.

Figure 5: Distinto peso dos idiomas

Unha vez segmentada a información en función do seu idioma, examinamos o comportamento das distintas

comunidades linguísticas ao longo do tempo, para entender tanto a súa importancia relativa como a súa evolución

temporal, en especial en relación á pandemia. A figura 5 amosa os resultados desta análise para os principais

idiomas, confirmando a prevalencia dos idiomas castelán e inglés, cun segundo grupo conformado polo alemán, o

portugués, o francés e o italiano.

Debe observarse que a gráfica se amosa en base logarítmica, para facilitar a súa visualización, debido a que

a gran distancia entre o primeiro grupo e o segundo dificultaría a correcta interpretación deste último. Tal como

amosa a gráfica, todos os idiomas, agás o inglés, experimentan un continuo crecemento que se interrumpe coa

chegada da pandemia, para despois recuperar a senda do crecemento coa finalización da pandemia. É importante
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notar que esta gráfica amosa, para cada instante, a tendencia esperada mediante liñas de regresión, polo que se

atopan desprazadas horizontalmente, rexistrando os cambios de tendencia con anterioridade á súa ocurrencia. Os

resultados desta análise son netamente positivos, amosando unha tendencia claramente positiva e de recuperación,

se ben é importante a excepción relativa ao inglés e que podería sinalar un posible campo de intervención para

facilitar a recuperación que se observa nos restantes ámbitos lingüisticos.

Figure 6: Distinto peso dos idiomas

Porén, esta diferenza resulta menos acusada cando observamos os datos no periodo pandémico, onde o que

se observa, tomando a media móbil a 15 días (ver figura 6 é que a interrupción da tendencia do idioma inglés

coincide co estado de alarma. Se ben é posible confirmar a tendencia descendente do idioma inglés, en realidade

no curto prazo o que se observa é mais ben a súa estabilización tras a época da pandemia, con certa tendencia

incremental. É interesante así mesmo o protagonismo da comunidade alemana, que compite coa portuguesa pola

terceira posición, así como as oscilacións na prevalencia entre as comunidades falantes de italiano e o francés.

A análise idiomática correspóndese tamén co peso relativo rexistrado en visitantes das distintas áreas, cun claro

predominio do turista procedente do ámbito estatal. Da análise das mensaxes pode inferirse así mesmo a tendencia
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maior das personas de linguas alemana e francesa a utilizar tamén o inglés nas súas comunicacións, o que pode

explicar a maior incidencia dese idioma nos datos rexistrados.

Consistentemente co proxecto de investigación proposto, unha vez avaliada a dinámica idiomática, procedemos

a identificar os principais tokens ou elementos significativos das expresións dixitais sobre o Camiño de Santiago.

Debido á natureza da plataforma electrónica escollida, o elemento de análise mais destacado correspóndese aos

denominados hashtags, referidos a palabras ou conxuntos delas utilizadas polos propias personas para etiquetar o

contido das súas comunicacións.

accesibilidad

acoruñaadventure

albergue

albergues

alcorcón

aleapoffaith

allroadsleadhome

alma

alwayscamino

amazon

amigos

amor

amwriting

andaspain

app

aragon

aragón
arandigoyennavarra

architecture

argentinosenelcamino

arquitectura

art

arte

artesania

arzua

arzúa
astorga

asturias

asturiasven

atapuerca

aventura

backpacker

backpacking

barcelona

barrerabooks

beach

beautiful

betourtiga

bici

bicicleta

bicigrino
bierzo

bike

bilbao

blog

bonchemin

brasil

btt
bucketlist

buenasnoches

buencamino
buencaminobook

buencaminoperegrino

buenosdias

buenosdías

buenosdiasatodos

burgos

caldasdereis

caminar

caminho

caminhodesantiago

caminhofrances

caminhoportugues

camino
camiño

caminoasantiago

caminoassist

caminodacosta

caminodeinvierno

caminodelacosta

caminodelnorte

caminodemadrid

caminodesantiago

camiñodesantiago

caminodesantiago2016

caminodesantiago2019

caminodesantiagodegrancanaria

caminodesantiagopage

caminodesantiagoreservas

caminodosfaros

caminofinisterre

caminofrances

caminofrancés

caminofrances2019

caminoingles

caminoinglés

caminolebaniego

caminomozarabe

caminomozárabe

caminonorte

caminoolvidado

caminopassion

caminopeople

caminoportugues

caminoportugués

camiñoportugués

caminoportuguese

caminoprimitivo

camiñoprimitivo

caminos

caminosanabres

caminosantiago
caminosdesantiago

caminosocietyireland

caminostone

caminotuesday

caminoways

caminoxacobeo

camiñoxacobeo

cammino

camminodisantiagocamminofrancese

canfranc

cantabria
carabanchel

casarural

castilla

castillaleón

castillayleon

castillayleón

castrojeriz

catedral

catedraldesantiago

cathedral

cebreiro

chemin

chemindecompostelle

chemindesaintjacques

cheminstjacques

church

cicloturismo

compostela

compostelle

consejos
coronavirusesp

coruña

costadamorte

covid

covid19

cuadernodecampo

cultura

cycling

cyl

deportedestileriabarponferrada

diariodeunperegrino
diariodeunreportero

donejakuebidea

dschungel

elbierzo

elcamino

elcaminoconconsumer

elcaminodesantiago

elcaminodesantiagodecompostela

elcaminopeople

elsonidodelcamino

enigmas

enoturismo

es

espana

españa

espanha

estella

estellalizarra

europa

europe

euskadi

experiencia

experiencias

extremadura

familia

fb

felizdomingo

felizfinde

felizjueves

felizlunes

felizmartes

felizmiercoles

felizmiércoles

felizsabado

felizviernes

ferrol

ff

finisterre

fisterra

flechasamarillas

flores

followthecamino

fontesequelonights

food

foodie

foto

fotografia

fotos

france

francia

frenchway

frescotours

friends

fromista

frómista

fun

galicia

galiciacalidade
galiciamola

galifornia

galiza

gastronomia

gastronomía

gastronomy

gijón

gita

goodmorning

gr65

gracias

grancanaria

gratitude

guíamágicacaminosantiago

happy

hike

hiking

hikinginspain

historia

history

holiday

hostaljp

hostel

hotel

hoymecomería

iglesia

illpushyou

inspiration

instago instagood

instagram

instatravel

invierno

iperegrinos

italia

ivánperegrino

jaca

jacobsweg jakobsweg

jakobusweg

journey

keepwalking

küstenweg

landscape

lanonnapellegrina

larioja

lazio

leer

leganés

leon

león

leonesp

leónesp

leyendas

librobuencamino

libros

life

livefromthecamino

lizarra

lizarran

llanes

logroño

loquedejastealnovolver

love

lugaresdelcamino

lugo

luxurytravel

madrid

maragateria

markwestwriter

melide

memoir

memoirchat

memories

mesónurbión

micamino

mihermanodemochileromindfulness

misterio

misterioescultura

misterios

molinaseca

mondaymotivation

montaña

motivación

motivation

mtb

mujeres

muxia

mycamino

nafarroa

nájera

naturaleza

nature

navarra

navarrapics

navidad

nobridgenotears

nofilternonfiction

noticias

numperegrinosocebreiro

oteuxacobeo

otoño

ourense
outdoor

outdoors

oviedo

padrón

palasderei

palencia

pamplona

papienelcamino

paqmochila

paraisonatural

patrimonio

patrimoniodelahumanidad pèlerins

pellegrinaggio

pellegrini

pellegrino

peregrina

peregrinacion

peregrinación
peregrinas

peregrino

peregrinos

photo

photography

photooftheday

picoftheday

pilbeo

pilger

pilgern

pilgerweg

pilgrim

pilgrimage

pilgrims

pirineos

playa

podcastponferrada

pontevedra

porto

portomarin

portomarín

portugal

primavera

psoriasis

pueblos

puentelareina

pyrenees

quedateencasa

radiocaminodesantiago

randonnée

reachyourpotential

realcaminobrothers

recuerdos

redondela

regenschirm

relax

repost

reto

rfeg2020

riasbaixas

ribadeo

ribeirasacra

rioja

riuadadenassos

roadtosantiago

roma

romanesque

románico

roncesvalles

running

ruta

rutajacobea

rutas

saintjacques

saintjamesway

salamanca

samoalongbar

samos

sangüesa

santander

santiago

santiagoapostol

santiagodecompostela

santiagoway

santodomingodelacalzada

sarria

scq

segovia

selfie

semanasanta

senderismo

sentidiño

senz

sevilla

siguemeytesigo

siguemeytesigodevuelta

sky

slowtravel

solidaridad

sony

spagna

spain

spanien

spiritual

spirituality

stayhome

stjames

stjamesway

streetart

sturmschirm

summer

sunrise

sunset

tapas

tbt

tdsprovincia

templarios

thecamino

theway

thewayofsaintjames

thewayofstjames

tierraestella

tineo

todocaminosantiago

toscana

tourism

travel

travelblog

travelblogger

traveler

travelgram

traveling

travelphotography

traveltips traveltuesday

trek

trekking

triacastela

trip

ttot

tui

turigrino

turismo

turismorural

turismosantiago

ultreia

ultreya

unesco

vacaciones

vacation

vaticano

verano

viadelaplata

víadelaplata

viafrancigena

viajacobi

viajar
viaje

viajeros

viajes

viapodiensis

vigo

villafrancadelbierzo

villatuerta

vino

visitspain

vivecamino

viviendoexperiencias

voyage

vscocam

walk

walkcamino

walking

walkingtours

wanderlust

wandern

way

wayofsaintjames
wayofstjames

wednesdaywisdom

wetter

wine

womantosantiago

xacobeo

xacobeo2021

xacobeo21

xacobeo21_22

youme

zamora

zubiri

Figure 7: Predominancia de tokens

A figura 7 amosa, de forma intuitiva, o peso relativo dos distintos tokens empregados nas comunicacións

relativas ao Camiño. De novo, poden configurarse dous grupos claramente separados: por unha parte, o hashtag

“CaminoDeSantiago” que, con moita diferenza, é o principal indicador empregado para etiquetas esta actividade

dixital. Compre sinalar que este cómputo realízase tendo en conta todas as variacións posibeis, incluíndo o distinto

uso de maiúsculas e minúsculas, e mesmo erros tipógráficos -como “CabinoDeSantiago”- que os nosos algoritmos

detectan, e incorporan para non perder representatividade da mostra.

A figura 8 amosa o peso relativo dos 50 principais tokens eliminando o principal (CaminodeSantiago) para

facilitar a súa visualización. Tal como pode observarse, destaca o token ’buencamino’, que xunto como mais

xenérico ’camino’ e as distintas variacións de peregrino (pilgrim, pilgrimage, etc) configúranse claramente como
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Figure 8: Predominancia de tokens excluído principal
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os mais útiles para segmentar as comunicacións dixitais referidas ao Camiño, conxuntamente co token principal.

Estes tokens xenéricos compleméntanse con tres grupos. En primeiro lugar, cabe destacar os tokens referidos

a rutas determinadas, entre as que destacan o Camiño Francés, o Camiño do Norte e o Camiño Portugués. En

segundo lugar, destacan os tokens relativos a ubicacións xeográficas, nomeadamente España, Galicia e Santiago

de Compostela, seguidas por outras como Navarra e León, e complementándose cun terceiro grupo de menor peso

conformado por Asturias, Lugo, Burgos, e Portugal. Finalmente, cómpre destacar un grupo de etiquetas referidas

á actividade propia do Camiño, exemplificada por tokens como ’hiking’, ’caminar’, ’sendeirismo’, ’wandern’, e as

mais xenéricas ’viajar’ ou ’turismo’.

3.3 Análise de percepcións

No seu conxunto, as análises temporal, idiomática, e de tokens confirman a representatividade da mostra, composta

de 487.357 mensaxes en 42 idiomas. A dinámica temporal extraída correspóndese cos patróns cíclicos esperados,

como así sucede coa distribución dos idiomas da mostra. Do mesmo modo, a estratexia de captura da mostra

resulta correcta á vista dos tokens extraídos, todos eles unívocamente referidos ao fenómeno estudado. Asumindo

a validez do mostreo, resulta posible asumir que a mostra obtida é da suficiente calidade como para realizar unha

análise sobre as percepcións expresadas en relación ao Camiño.

Con este propósito, aplicamos algoritmos de intelixencia artificial especializados no procesamento de linguaxe

natural, que nos permiten clasificar automáticamente estas comunicacións en función da percepción positiva ou

negativa que se transmite.

O noso algoritmo realiza unha clasificación tripartita, identificando percepcións positivas e negativas, e iden-

tificando como neutras as que non encaixan nalgunha das dúas categorías anteriores. Tal como fixemos no caso

da clasificación de idiomas, examinamos a categoría de mensaxes neutras para comprender a súa significación e

posible impacto na mostra. Tal como sucedera no caso anterior, esta análise revela que as mensaxes neutras están

compostas fundamentalmente de ligazóns, imaxes e topónimos, así como dos tokens xa identificados, e que por

tanto non achegan información significativa para a nosa análise. Tal como pode observarse na figura 9, a nosa

análise amosa unha clara prevalencia de mensaxes positivas, correspondente a un 84% das mensaxes analizadas.

Os resultados positivos en relación á percepción sobre o Camiño confírmanse tamén cando son avaliados

ao longo do tempo. A figura 10 amosa, para cada mes, a proporción entre percepcións positivas e negativas

dende o ano 2010, que confirma a maioritaria percepción positiva. É posibel observar ademais un progresivo

incremento da valoración positiva ao longo do tempo, que ademais pode rexistrarse con mais intensidade ao final

dos períodos estivais, á finalización da experiencia. Especial atención merece a incidencia positiva da valoración

unha vez finalizadas as restricións pola pandemia, que rexistran o valor mais alto da serie histórica. Trátase dun

resultado contraintuitivo, que nos sorprende, pois cabía agardar un incremento das mensaxes negativas xa sexa

polo cancelamento de actividades, feche de albergues ou uso de máscaras.
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Figure 9: Predominancia absoluta de percepcións

A resposta atopámola na figura 11, que amosa unha visión de conxunto da evolución temporal das expresión

dixitais relativa ao Camiño, desagregada en función da súa percepción positiva ou negativa, dende 2010. Esta

gráfica visualiza a evolución temporal da contraposición entre as percepcións negativas e positivas, que amosa

resultados coherentes coas análises previas e achega información mais precisa. En primeiro lugar, podemos

observar que se constata a predominancia das percepcións positivas, representando as negativas apenas o 7% en

media agregada do total en valor absoluto, perdendo ademais peso relativo ao longo do tempo debido ao incremento

constante da percepción positiva.

A tendencia positiva, co decremento de percepcións negativas, continúa sen interrupcións até a chegada da

pandemia. Nese momento obsérvase unha brusca caída, que retrotrae a evolución do fenómeno ao ano 2016.

Porén, coa chegada da primavera e o relaxamento das restriccións pandémicas, a percepción positiva aceleran o

seu crecemento amosando unha rápida e sólida recuperación. Esta evolución positiva pode tamén observarse na

figura 12, onde pode apreciarse un crecemento sostido que sitúa a percepción actual aos niveis previos á pandemia,

en 2019.

3.4 Identificación de oportunidades, ameazas e prioridades

O uso da intelixencia artificial demostrou a súa utilidade para facilitar a análise cuantitativa da información,

permitindo a súa segmentación por tramos temporais, idiomas e percepcións. Esta segmentación permite abordar

a análise da información mediante os métodos convencionais da ciencias sociais de inferencia cualitativa baseados

na análise do discurso que nos permitan identificar de forma mais concreta temas capaces de informar das posibeis

oportunidades, así como das ameazas, relativas á experiencia do Camiño. Con este propósito, apoiamos a nosa
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Figure 10: Predominancia cronolóxica de percepcións (proporción)

Figure 11: Predominancia cronolóxica de percepcións (valor absoluto)
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Figure 12: Predominancia de percepcións - Evolución temporal (COVID)
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análise aplicando métodos computacionais propios do procesamento da linguaxe natural para segmentar e segregar

a información de cara á súa análise pormenorizada, combinando o uso de utilidades específicamente adaptadas

a estas tarefas. Sintetizamos os principais resultados deste proceso de inferencia cualitativa mediante i) unha

taxonomía das principais oportunidades e ameazas relativas á actividade turística do Camiño de Santiago (ver

táboa 1) , ii) unha priorización ou ranking de produtos e servizos (ver táboa 2), cuxos contidos detallamos a seguir.

O primeiro que pode apreciarse no proceso de segmentación é a evidente división entre dúas fontes de informa-

ción. Por unha parte, os datos son xerados polas personas que realizan o Camiño en distintas condicións -turismo

cultural e deportivo, ou experiencia espiritual e peregrinaxe relixiosa. Por outra, observase un significativo volume

de datos xerados por personas ou entidades que residen nos lugares polos que transita o Camiño de Santiago ou que

xestionan os recursos, tal como personas residentes, institucións ou empresas. Esta primeira clasificación resulta

útil para discernir e clasificar grupos temáticos de percepcións e intereses, que resultan ser distintos e mesmo

dicotómicos, tal como permite determinar a análise subseguinte. Para facilitar a súa identificación, denominaremos

a estas dúas fontes ’camiñantes’ e ’residentes’, respectivamente.

No referido á categoría camiñantes, resulta fulcral observar que a orixe principal de percepcións positivas se

concentra no desfrute da natureza, seguida por un activo interese no patrimonio arquitectónico e cultural. Con

grande diferenza, as expresións de gozo mais frecuentes, con independencia da escala temporal, idiomática ou

de contexto, refírense ao descubrimento de paraxes naturais, paisaxes e recunchos nos que a natureza -arboreda

e vexetación en xeral, montes, pedras, sendeiros. . . - provocando repetidamente un efecto Stendhal que obriga ao

camiñante a parar, fotografar a paraxe e compartila con expresións de xúbilo e desfrute. Do mesmo modo, os

achádegos patrimonais, tanto arquitectónicos como tradicionais, provocan expresións positivas, frecuentemente

en relación co evento da chegada a destino, con frecuencia lugares con elementos de interese patrimonial. Neste

sentido, a chegada a Compostela, a entrada na zona antiga dende o monte do Gozo, e a vista da Catedral concentran

as expresións de xúbilo, que se complementan ao longo do Camiño coas que se producen no momento da chegada

ao final da etapa, e moi especialmente ao albergue. Finalmente, outra fonte de satisfacción e desfrute recorrente

é a que ten que ver coa interacción social con outras persoas ao longo do Camiño, fundamentalmente outros

camiñantes, e ocasionalmente en relación ao contacto cos residentes, cando existe a ocasión de establecer un

intercambio.

As expresións asociadas a percepcións negativas son moi limitadas en volume no caso dos camiñantes, en

contraste cos orixinadas nos residentes. No que se refire aos camiñantes, trátase fundamentalmente de expresións

do sufrimento asociado á actividade de camiñar, fundamentalmente relacionada coa aparición de boxas e maniotas

no inicio da súa experiencia. Se ben o algoritmo clasifica estas expresións como de percepción negativa, é preciso

matizar a interpretación, dado que se trata de expresións retóricas, que non expresan tanto unha valoración negativa

da experiencia como mais ben dúbidas a respeito da propia capacidade para finalizar o percorrido proxectado, o

que forma parte da experiencia. O algoritmo identifica percepcións negativas tamén nas moitas mensaxes referidas

ao ’sufrimento’, ’dificultades’, ’cansazo’, ’esgotamento’ que, de novo, son empregadas con grande frecuencia para

expresar o reto que supón chegar a destino. Estas expresións aparecen frecuentemente en contraposición a ter
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Table 1: Taxonomía de oportunidades e ameazas

Contexto Oportunidades Ameazas
Camiñantes Desfrute natureza e patrimonio Lesións, cansanzo, ruido/ civismo

Descubrimento gastronomía Meteoroloxía, falta de preparación
Encontros personais Sinalización/ orientación
Chegada a Compostela e albergues Seguridade: roubos, fatalidades

Residentes Gastronomía e hostelaría Agresións ao entorno natural
Conservación patrimonio e natureza Degradación do patrimonio cultural
Incremento da actividade económica Xestión de recursos turísticos
Visibilidade, actividade ocio Impacto: ruido, lixo, aglomeración

logrado os obxectivos, polo que a súa consideración como percepción negativa non pode limitarse á avaliación do

algoritmo, recomendando umha demorada análise cualitativa para evitar sesgos debidos á automatización.

En contraste, as expresións negativas rexistradas na información procedente da categoría residentes si se

refiren con moita mais intensidade a valoracións negativas. Trátase, fundamentalmente, de aspectos centrados na

percepción sobre agresións ao entorno natural e o patrimonio das localidades polas que pasa o Camiño, así como

á incidencias na xestión dos recursos turísticos. Estas expresións recollen con frecuencia avaliacións claramente

negativas e críticas que translucen unha valoración altamente positiva dos elementos naturais e patrimoniais, así

como aos recursos turísticos asociados, que son percibidos como propios polos residentes. Tal como sucede

no caso dos camiñantes, avaliamos de forma demorada as percepcións negativas dos residentes co propósito de

detectar nelas oportunidades para a promoción dunha actividade turística sustentable mediante a identificación de

áreas prioritarias de actuación e mellora útiles para as institucións e axentes privados. Así sucede tamén coas

percepcións positivas dos residentes, con frecuencia referidas á visibilidade das propias localidades e elementos

patrimonais que se deriva da súa inclusión en guías turísticas, circuítos turísticos e actuacións tal como eventos

relacionados co Camiño.

A análise de oportunidades e ameazas deriva nunha síntese que serve para identificar unha priorización, ou

ranking, de produtos e servizos, que dividimos en dúas categorías. A primeira categoría, que denominamos de

’patrimonio’, reflexa o mais directo aliñamento entre as preferencias expresadas de por camiñantes, de forma

dicotómica -positiva os primeiros, negativa os últimos- mais referidas aos mesmos elementos. Nesta mesma

liña atópanse as oportunidades referidas á demanda de oferta gastronómica, cunha clara percepción positiva dos

camiñantes pola oferta local e especializada que os residentes ofrecen nos seus respectivos lugares, especialmente

cando esta está asociada á cultura e tradicións locais. Esta primeira categoría concentra os tres grupos de produtos

ou servizos con oportunidades para contribuir á unha actividade económica sustentable no Camiño: natureza,

restauración e cultura.

No que se refire á natureza, trátase da fonte primaria tanto de expresións positivas por parte dos camiñantes ao

atopalas no seu camiño, como de preocupación cando os residentes perciben agresións ou falta de coidado. Resulta
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interesante observar o activo interese dos camiñantes pola fauna, xa sexa en relación aos mamíferos domésticos

tais como cans e gatos, como aos relacionados coas actividades de gandeiría, e mesmo na interacción con insectos,

todos eles fonte de gran número de mensaxes. O segundo elemento do ranking trata de reflexar as oportunidades

no ámbito gastronómico, especialmente o enxebre, tradicional ou típica de cada localidade, que é valorada polos

camiñantes de forma extraordinaria. Bebidas típicas, así como productos como pans ou queixos, e pratos da

cociña tradicional son especialmente valorados e demandados. O elemento cultural que se detecta na gastronomía,

obsérvase igualmente no terceiro posto do ranking, no que se concentran os produtos e servizos relacionados

coa actividade cultural. Neste sentido, valórase moi positivamente a información específica relativa a elementos

patrimoniais das proprias localidades, expresándose mais recentemente o desexo de coñecer os das localidades

cercanas, se cadra en forma de circuítos culturais organizados que os camiñantes poidan aproveitar. Neste sentido,

detéctase certa contraposición entre o Camiño entendido de forma deportiva, e o Camiño entendido como ocio,

no que non é tan importante cumprir as etapas no tempo previsto, senón descubrir cousas novas, explorar as áreas

colidantes, e desfrutar de novas experiencias. Neste sentido destaca o interese ou desfrute polos elementos relativos

a elementos espirituais e artísticos conectados coas orixes ancestrais das respectivas culturas, entre o que destacan

os elementos celticos e xermánicos no caso de Galicia, así como os de compoñente relixiosa.

Table 2: Ranking de productos e servizos

Categoría Produto ou servizo
1 Natureza Preservación e mellora do entorno natural
2 Restauración Gastronomía ’enxebre’ ou típica da localidade
3 Cultura Datos do patrimonio local

Circuítos culturais a localidades próximas
Promoción da interacción con residentes e tradicións

4 Atención sanitaria Proximidade, inmediatez, transporte
5 Aloxamento Disponibilidade: información, alternativas locais

Silencio: tapóns/ auriculares; zona de taquilla separada
6 Eventos Promoción específica, maior distribución nas localidades
7 Loxística Transporte e almacenaxe de equipaxe e bicicletas
8 Meteoroloxía Previsión e asistencia ante adversidades
9 Equipamento Material de substitución: calzado e roupa

10 Seguridade Tarxeta monedeiro pre-pago, vixilancia

Os restantes elementos do ranking secuencianse nun segundo grupo útil para identificar produtos e servizos

mais directamente conectados co que denominamos o ’tránsito’ ao longo do Camiño. Destacan entre estas todas as

relacionadas cos elementos loxísticos, con especial incidencia no relativo á atención sanitaria asociada a pequenas

lesións e desgaste da actividade de camiñar, así como todos os relacionados coa calidade do benestar e o descanso.

Neste sentido, a proximidade e inmediatez de servizos sanitarios, así como a de lugares de aloxamento, atópanse

entre os elementos que rexistran unha maior incidencia. Neste sentido, cómpre destacar o volume de expresións

19/ 21



relativas ás dificultades para durmir, en especial as referidas ao ruído nocturno, con dúas fontes: os naturais

sons emitidos durante o sono polos demais peregrinos; os que producen comportamentos incívicos, especialmente

asociados ao consumo de bebidas alcohólicas; e finalmente os derivados da preparación da xornada cando estes se

producen a primeiras horas da madrugada na mesma estancia na que outros camiñantes durmen. Obsérvase tamén

un interese no referido a cuestións loxísticas, especialmente no referido ao transporte e almacenaxe de equipaxe e

de bicicletas, así como con todo o referido á disponibilidade de aloxamento e outros recursos. Deben ser tamén

mencionadas as oportunidades relativas á mellorar as experiencias relativas a esperas e colas, causa frecuente de

expresións de frustración.

Neste mesmo grupo ubicamos as demandas ou posibeis ofertas relacionadas coa meteoroloxía, tanto no referido

á dispoñibilidade de información precisa coa suficiente anticipación, como á resolución das adversidades que

ocurren ao longo do camiño. Neste sentido, son moi frecuentes as referencias ás dificultades causadas pola choiva

en conexión a calzado e roupa inadecuada ou que precisa ser substituída ou restaurada. Finalmente, se ben con

menor incidencia, observamos un elemento referido á seguridade, debido á necesidade de compartir espazos en

situacións de vulnerabilidade con persoas descoñecidas. Aquí é posibel observar unha especial valoración de

produtos que contribúan a minimizar os riscos, tais como tarxetas de pagamento e telefonía de pre-carga, así como

a presenza de Forzas e Corpos de Seguridade ao longo da ruta, tanto no referido á vixilancia disuasoria, como

sobre todo no referido á asistencia a personas con dificultades, xeralmente asociadas con dificultades sanitarias. As

novas sobre roubos, agresións e fatalidades, se ben escasas, rexistran unha grande repercusión cando se producen,

especialmente nas comunidades linguísticas distintas das peninsulares.

A modo de resumo, é importante resaltar a maioritaria percepción positiva da experiencia do Camiño, que

cun 84% de porcentaxe destaca sobre as percepcións negativas. Tanto no caso positivo como no negativo, os

temas predominantes son os relativos ao patrimonio natural e cultural, xerando enfáticas reaccións cando estos

sufren agresións ou falta de coidados, así como expresiva mostras de satisfacción cando permiten o seu desfrute.

O claro aliñamento de intereses entre residentes e camiñantes en torno ao patrimonio natural e cultural identifica

sitúa na súa conservación e mellora a principal área de oportunidades para os axentes públicos. Este mesmo

aliñamento entre residentes e camiñantes observanse no referido ás cultura locais, de forma destacada no referido

á gastronomía e tradicións, tanto das localidades directamente ubicadas no Camiño como as ubicadas nas súas

proximidades. Finalmente, é posibel inferir áreas de oportunidade en todo o relacionado coa mellora da loxística,

xa sexa na preparación da viaxe, como no tránsito durante o camiñar, en especial en relación ao benestar e desfrute

da experiencia.
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