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MONTSERRAT (33)

Pensió La Savina (c. Horts, 2 - si arribeu a la ciutat seguint el GR la trobareu al costat

Alguns pelegrins arriben al Centre de Coordinació Pastoral quan aquest ja ha tancat.

Pensió Bona Teca (av. Mil·lenari, 49 - 973 530 325)

Allotjaments a part de l’acollida a pelegrins.

No podreu fer nit a les cel·les però si a l’Hotel Montserrat o a l’Abat Cisneros. El

mateix del camí) 973 531 393

telèfon de reserves és 938 777 701.

EL TALLADELL (49)

Després de mesos tallat ja està obert el Camí dels Degotalls i es pot començar la ruta

Algú ha desviat les sagetes del carrer Major per passar per davant d’un bar. Ja està bé

Obert el Camí dels Degotalls.

a peu allà mateix. Els ciclistes, en qualsevol cas, hauran fer tot el recorregut fins a
Castellolí seguint les carreteres BP-1103, BP-1101, B110 i N-IIz.
SANTA CECÍLIA (33)

Obert caps de setmana i festius.

El refugi obre tots els caps de setmana de l’any excepte del 15 de desembre al 15 de
febrer. Entre setmana no hi ha servei de bar ni de restaurant i cal trucat amb antelació
al 646 492 436 per confirmar la reserva.
IGUALADA (37)

Segell per a la Credencial a l’Ajuntament.

L’Ajuntament d’Igualada ha fet un segell especial per a les Credencials dels pelegrins.
El trobareu a l’Ajuntament a qualsevol hora ja que allà hi té la seu la Policia Municipal.

Atenció a l’entrada i sortida del poble.

que la ruta passi per davant de serveis però potser valdria la pena una indicació i no

desviar el Camí per passar per davant d’un negoci particular. Si no us heu d’aturar al
poble, millor que continueu seguint les vieires a les parets, això és, travessar la vila pel
carrer Major, opció més recta i més planera.
Allotjament rural al poble.

Cal Pepito (c. Forn, 23 - 656 491 617). Fa un petit descompte als pelegrins però
continua essent una opció cara per a un pelegrí.
TÀRREGA (49)

Tancat l’alberg de Ca n’Aleix.

Aquest alberg ha tancat les seves portes als pelegrins i només ofereix acollida a
persones amb discapacitat.

Descompte a la pensió Canaletes.

ANGLESOLA (52)

pensió de la ciutat (Canaletes, lluny del centre d’Igualada). La pensió cobra 30 euros

Un petit canvi en el recorregut (ja recollit a la guia) fa sortir del poble pel carrer Camí

L’Ajuntament d’Igualada ofereix un descompte de 15 euros a qui vulgui fer nit en una
l’habituació individual (15 amb el descompte) i 60 la doble (45 amb el descompte).
JORBA (40)

Oratori de Sant Jaume.

Obert gairebé sempre durant el dia, l’oratori de Sant Jaume facilita un lloc de pregària

Atenció a la sortida del poble.

de Barbens. És correcte però s’ha d’anar en compte amb el desviament, a mà dreta,
on comença el camí sense asfaltar. En uns centenars de metres es passa per davant de
la finca La Morana i s’ha de continuar el camí recte (seguint les sagetes) ignorant els
senyals verticals de la Generalitat que indiquen cap a Barbens i Ivars d’Urgell.

tranquil al pur centre de Jorba, a la placeta de la Font (al peu de la carretera). No

CASTELLNOU DE SEANA (53)

Allotjament rural al costat de l’Hostal Jorba.

L’Ajuntament de Castellnou ha fet un segell especial per a les Credencials dels

deixeu de visitar-lo.

Entre Jorba i Santa Maria del Camí (a l’alçada de l’Hostal Jorba) hi ha una casa rural:
les Muntades. Truqueu amb antelació per saber la disponibilitat de la casa (938 090
080 - 620 204 772).

SANT PERE DELS ARQUELLS (44)
Seguiu pel GR.

Algú ha desviat el Camí de Sant Jaume a conveniència. Les sagetes grogues (i fins

Segell per a la Credencial a l’Ajuntament.

pelegrins. L’agutzil us segellarà la Credencial quan us obri l’alberg. El seu número de
telèfon és 663 139 226.

Habilitat i inaugurat l’alberg de pelegrins.

Castellnou de Seana s’ha convertit en el primer poble de Catalunya en disposar d’un

espai habilitat per a ús exclusiu dels pelegrins. L’alberg té 8 places en literes i disposa
de bany complet. No hi ha cuina però al poble hi ha bars i botigues.

un senyal de la Generalitat maliciosament canviat del seu emplaçament original) al

EL PALAU D´ANGLESOLA (54)

i senzilla. No us enganyeu, en uns centenars de metres la pista mor en un camp i el

L’Ajuntament del Palau d´Anglesola ha fet un segell especial per a les Credencials

costat de la font de Sant Pere indiquen seguir recte pel que sembla una pista ampla
camí indicat segueix un corriol impracticable en bicicleta i en contínua pujada.

Recomanem, situats davant la font de Sant Pere, seguir a l’esquerra, de pujada cap al
refugi de caçadors. Són uns centenars de metres de pujada per una ampla pista fins

arribar a un mirador amb una esplèndida vista cap a la vall de l’Ondara. Aquí acaba la
pujada. Les sagetes i els senyals de la Generalitat us duran per la mateixa pista i sense
pèrdua possible cap a Cervera.
CERVERA (46)

Horari i preu de l’alberg.

El preu a data 15 d’abril de 1020 és de 10 €. El servei és de dutxa i llit. Tanca a les
21.00h,

Correccions als serveis de la ciutat.

Tancats la Pensió del Sol i l’Hotel Canciller.
Nous allotjaments:

Pensió Bonavista 973 530 027

Segell per a la Credencial i Llibre de Registre a l’Ajuntament.

dels pelegrins. També trobareu un Llibre de Registre de Pelegrins a l´Ajuntament.
Malauradament, només està obert pels matins però si passeu abans de dinar no
dubteu a entrar a l´Ajuntament a segellar.
LLEIDA (60)

Arranjat el Camí natural del Segre.

Ja es pot caminar per la via verda que duu de Lleida a Butsènit.
Possibilitat de visitar la Seu Vella.

Els pelegrins poden visitar gratuïtament la Seu Vella sempre que vagin acreditats
amb la Credencial. Al monument també hi ha segell i llibre de registre de pelegrins.
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BUTSÈNIT (60)

PINA DE EBRO (72)

El Bar los Peña situat a mig camí entre Butsènit i Alcarràs ha canviat de nom: Sisco

Pensión los Valles (c. Magisterio Nacional esquina Avda. Goya, 976 165 553 o 675

Bar Sisco Florida

Florida. Obre només els dies laborables.
ALCARRÀS (61)

Nou allotjament.

731 711 o pina@alojamientolosvalles.es). Preu per a pelegrins: 35€ hab. doble i 20€
individual.

Possibilitat de pernoctar durant els mesos d’hivern.

TORRES DE BERRELLÉN (80)

s’acullen els immigrants durant els mesos d’estiu, però a partir de la tardor i durant

Situat a la Plaza Bonet, núm. 3, prop del Café Aroa, on tenen les claus. Podreu fer nit

L’Ajuntament disposa de diversos llocs d’acollida perfectament acondicionats on
l’hivern pràcticament no hi ha ningú i l’Ajuntament ofereix aquests espais als
caminants que vulguin convertir el poble en final d’etapa (973 790 004).

Alberg.

al poble per 6 euros.Truqueu prèviament a l’Ajuntament: 976 653 101.

Senyalització a Cal Juanito - CEMESA

CABAÑAS DE EBRO (82)

uns senyals verticals de carreteres amb la vieira i el símbol del pelegrí. Aquests senyals

Fins fa poc només restaurant, l’Asador Cubero ofereix ara també habitacions per

Quan arribeu a Cal Juanito (bar situat molt a prop de l’empresa CEMESA) trobareu
són només per als pelegrins a peu. Els ciclistes heu se seguir les sagetes grogues i la

senyalització de la Generalitato acabareu anant en direcció contrària als cotxes pel

Hostal Cubero.

passar la nit. Tel. 976 611 720. Preu: 25€ per cap.

lateral de l’autovia.

CORTES (87)

Situat de camí al Barrio de Litera, al costat d’una benzinera, abans de la rotonda que

Al peu de la carretera N-232, al costat d’una benzinera. A peu, queda una mica

Hostal Catalunya i Aragón.

enllaça l’A-2 amb l’AP-2 (973 797 116).
BARRIO DE LITERA (61)

Hostal la Cadena.

retirat però val la pena tenir-ho en compte com a allotjament en cas de necessitat.
Tanca els dissabtes. Tel. 948 800 351.

Obres per la construcció d’un polígon.

TUDELA (89)

de l’immens polígon de Litera. S’ha senyalitzat amb sagetes i de forma provisional

Després d’El Bocal i un cop passada la Finca El Carrizal es troben les obres del

Tot just passar el límit de Catalunya amb l’Aragó s’hi troben les obres de construcció
un camí tot vorejant les obres, deixant a uns centenars de metres a l’esquerra l’autovia
sense perdre-la de vista. S’ha de continuar sempre en paral·lel a l’autovia fins a trobar
el Canal de Catalunya y Aragón.
EL VENTORRILLO (64)
Tancat el bar i les benzineres.

Des de l’estiu de 2007 el Bar El Ventorrillo roman tancat, sembla que definitivament,
així com les benzineres, que han estat desmantelades. Una informació molt important
ja que no hi ha cap tipus de servei de Fraga fins a Ventas del Rey (benzinera i bar)

Obres a la N-232.

desdoblament de la N-232. Serveixi com a referència que el Camí va sempre en
paral•lel a la via fèrria, mantenint-la a l’esquerra.
ZARAGOZA (76)

Alberg Posada del Comendador.

Probablement l’opció més econòmica per fer nit a la ciutat tant si es va en solitari com
en grup. El trobareu al carrer Predicadores, nº 70, molt a prop del Pilar. La reserva es
pot fer per internet: www.alberguezaragoza.com o per telèfon 976 28 20 43.

que disten 13,5 quilòmetres.

BURGOS (114)

PEÑALBA (66)

En plena ruta jacobea, al carrer de Fernán González, 28. Completament nou i

Nova ruta Peñalba-Bujaraloz.

Entreu al poble passant sota la carretera N-II. Travesseu el Barranco de la Valcuerna

Alberg a la Casa del Cubo

gestionat pels Amigos del Camino de Santiago de Burgos.

pel pont i seguiu a la dreta amb el barranc a mà esquerra fins arribar al bar. Entre

SANTIAGO DE COMPOSTELA (156)

molt propera a l’església). Seguiu per la calle Nueva fins a un magatzem agrícola

A l’entrada de la ciutat, entre la fàbrica Cuétara i el Museu Pedagògico. S’hi pot estar

el bar i un transformador elèctric hi ha unes escales que pugen (calle Escaleretas,
amb contenidors de brossa. Gireu a la dreta i trobareu el camí que surt del poble.
Seguiu el camí, travessareu un canal i arribareu a pista asfaltada. Pugeu fort fins a una

Alberg San Lázaro.

durant tres dies. Tel. 981 57 14 88.

cruïlla, molt propera, a l’esquerra. Aquí trobareu la pista que duu a Bujaraloz, seguiula durant uns quants quilòmetres sense pèrdua.

Només hi ha dues cruïlles que poden confondre en tota la ruta fins a Bujaraloz, la
primera a l’alçada d’una granja (uns 50 metres abans d’arribar a les nau) i la segona

força quilòmetres endavant, en ambdós casos s’ha de seguir a l’esquerra. Estigueu
molt atents a les sagetes i confirmeu que seguiu la direcció correcta a cada cruïlla.
BUJARALOZ (67)
Nou allotjament.

Hostal las Sabinas (c. Santa Ana 6-8 - 976 179 328)

No deixeu de visitar al poble els oratoris de Sant Jordi i de la Mare de Déu de
Montserrat.

Qualsevol canvi que creieu que ha de sortir en aquestes pàgines el podeu comunicar a l’Associació mitjançant el correu electrònic: info@camisantjaume.com

