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Coneguem Catalunya

Els braços catalans del CAMÍ DE SANT JAUME de Galícia
Amb l’execució del Pla Estratègic de Turisme a Catalunya
(2005-2010), s’ha treballat intensament en la creació de
les rutes nacionals, per posar en valor turístic els recursos
més rellevants del nostre territori d’ordre natural, històric i
cultural d’una manera integrada i partint de la pròpia
identitat. En aquest marc destaca en particular la recuperació dels braços catalans del Camí de Sant Jaume de
Galícia (Camí de Santiago), per tal d’aconseguir diversos
objectius:
• Recuperar la tradició xacobea de Catalunya per tal d’incorporar-la plenament en aquest gran itinerari cultural europeu que és
seguit per milers de persones de diverses procedències i amb
diverses motivacions (espiritualitat, religiositat, interès cultural...).
• Seguir desenvolupant un
model turístic innovador,
diversificat i sostenible, que
es recolzi en la nostra identitat i que sigui capaç de
posar en valor el patrimoni
català (patrimoni natural,

històric, cultural, calendari festiu, llegendes, mites, tradicions...).
• Consolidar una oferta turística que contribueix a vertebrar i a
equilibrar el territori català. Els braços ja senyalitzats del Camí
possibiliten la coneixença de la nostra geografia i el descobriment dels tresors amagats. Cada braç es pot seguir de forma total
o parcial per etapes i es pot recórrer en qualsevol direcció i sentit.

A data d’avui hi ha perfectament definit i senyalitzat el
braç major del Camí de Sant Jaume. Té uns 400 km de longitud i travessa tot el país de llevant a ponent, des de Sant
Pere de Rodes i la Jonquera, fins al monestir de Montserrat
i Lleida, per arribar al límit amb l’Aragó. Aquest braç principal es complementa amb 4 branques més: de Barcelona
a Montserrat, pel Llobregat i per Collserola; de Tarragona a
Lleida, per la ruta dels monestirs reials; de Tàrrega a
Balaguer i Alfarràs, per enllaçar amb el Camí Francès; i de
Tortosa a Batea, seguint el Camí de l’Ebre. n
Més informació: www.camidesantjaume.cat
www.camidesantjaumeperatothom.cat
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