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Breu descripció del Camí de Sant Jaume
de Montserrat a Logroño

La descripció completa del recorregut i dels serveis la trobareu a la Guia Oficial del Camí de Sant Jaume.
No oblideu imprimir el full d’actualitzacions a la Guia que trobareu a l’apartat Guia del nostre web.

DE MONTSERRAT A FRAGA
0,0 Montserrat. REFUGI. La ruta comença al Camí dels
Degotalls (molt a prop del Restaurant-Self Service).
Al seu inici hi ha una placa indicativa del Camí de
Sant Jaume. Es fa via pel camí durant una estona
fins que, al peu d’una torre elèctrica i al costat de les
majòliques de les esglésies de Sant Pere de Terrassa,
ens desviem a mà dreta fins a la carretera de Can
Maçana. S’ha de seguir la carretera a l’esquerra.
Els ciclistes hauran de fer per carretera tot el tram
des de Montserrat i fins a Castellolí.

3,6 Santa Cecília. REFUGI excursionista, menjars,
dormir.

5,6 Can Maçana, seguim les sagetes que giren a

l’esquerra en direcció a la N-II. En uns metres
trobem les marques de GR que hem de seguir
(juntament amb les sagetes grogues) durant uns
quants quilòmetres. Es passa pel costat d’un petit
cementiri i s’arriba a Sant Pau de la Guàrdia on hi ha
“El Celler de la Guardia” bar restaurant que ofereix
també allotjament rural. Fins a Castellolí s’ha de
seguir el GR primer i després pel camí paral·lel a
l’autovia.

7,2 Castellolí. Bars i botigues. Seguim per l’Avinguda

de la Unió tot travessant el veïnat de Les Cases de
l’Alzina. S’accedeix a Igualada per l’antiga N-II.

per la carretera i seguim per l’antiga N-II paral·lela a
l’autovia fins a l’hostal Jorba. A partir d’aquí i fins a
La Panadella ja no hi ha més escapatòria de la N-II,
exceptuant els trams que travessen pobles.

6,5 Santa Maria del Camí. Seguim per la N-II.
1,9 Porquerisses, sortim del poble seguint les

sagetes. El més recomanable és continuar pujant
per la carretera fins a La Panadella, però també hi
ha la possibilitat (potser no gaire recomanable) de
desviar-se cap a Montmaneu.

6 La Panadella (Hostals i bars). Sortim pel costat
de l’ermita de la Mare de Déu del Bon Viatge, en
direcció a la vall del riu Ondara.

3 Pallerols. Més que recomanable és la visita a
l’interior de l’església de Sant Jaume.

1 Sant Antolí i Vilanova. Bar.
1 Hostalets de Cervera. Hi ha una ermita dedicada a
Sant Jordi (font).

2 Sant Pere dels Arquells. Font. Sortim del poble cap

a l’esquerra, pujant, tot seguint les marques del GR
que ens duran a Cervera.

9,1 Cervera. REFUGI. Hostals, bars i botigues. S’ha

6,7 Igualada (Hostals, bars i botigues.). Per sortir de
la ciutat s’ha de seguir l’avinguda d’Àngel Guimerà.

d’agafar el camí que comença al costat de les runes
de l’ermita de Sta. Magdalena, i no s’ha d’abandonar
aquest camí fins a Tàrrega.

4,1 Sant Jaume Sesoliveres. Passem entre el convent

10,3 El Talladell. Bar. Per la carretera local s’arriba a

del Carme i una masia (Can Blasi), pel corriol al
costat del dipòsit de l’aigua.

2,7 Sant Genís, on trobem una font, seguim recte,

Tàrrega sense dificultat.

1,3 Tàrrega. REFUGI. Bars i botigues. Sortim per la
carretera N-II en direcció Lleida.

sense pèrdua, cap a Jorba.

2,7 Jorba. Bar. ACOLLIMENT, molt precari i només

recomanable com a aixopluc. Travessem el poble

2,1 Vilagrassa (bars i hotel). Travessem el poble
pel carrer Tàrrega. En sortir de la vila es travessen
successivament la via del tren i l’autovia.
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2,4 Anglesola (bars, botigues i cases rurals). En arribar
a la plaça del poble s’ha de girar a l’esquerra, passar
per davant del Museu del Carro i continuar en
direcció al c/ Anselm Clavé, que surt del poble.

10,2 Castellnou de Seana. REFUGI. Bars i botigues.
Sortim del poble pel costat de la zona esportiva.
Agafem un camí que deixa una granja a mà dreta i
que gradualment s’aproxima a l’autovia.

7,9 El Palau d’Anglesola. Hostals, bars i botigues.

sortim en direcció al polisportiu. Abans d’entrar a
Bell-Lloc es passa la N-II per un pont.

10 Bell-lloc. REFUGI. Bars i botigues. Sortim pel

carrer dels Rosers en direcció a un pont sobre la NII. La ruta continua paral·lela a l’autovia però a uns
centenars de metres de distància.

Monasterio de Sigena i comença la llarga pujada al
Ventorrillo.

7 Bar ‘El Ventorrillo’. Tancat. Les benzineres també
estan tancades.

5,5 Ventas del Rey (menjars, menys dissabtes tarda).

Deixem la benzinera a l’esquerra i continuem
paral·lels a la carretera. A l’alçada del PK416 es creua
la N-II, la ruta continua ara per l’altre costat.

12,5 Candasnos (hostals i bars). S’ha d’agafar el camí
paral·lel a la N-II que comença a l’alçada de la
carretera de Caspe. A mig camí de Peñalba, al PK
405 de la N-II hi ha una font i una botigueta on
venen fruita i aigua.

10 Peñalba (bar). Sortim del poble per un camí ample

Mies. Creuarem una via fèrria i accedirem a Lleida
pel Pont de Pardinyes.

que comença al costat del bar El Trigal (abandonat)
i que surt a la carretera de Caspe. S’ha de seguir
per la carretera fins a una important cruïlla on les
sagetes indiquen que s’ha de girar a la dreta.

3,5 Lleida. REFUGI. S’ha de seguir pel camí paral·lel al

11 Bujaraloz. Hostals i bars. Sortim del poble pel

12,1 Polígon industrial de Lleida. Anem pel c/ Enginyer

riu Segre.

8,8 Butsènit, hi ha un bar. girem a l’esquerra i anem
en direcció a la Cooperativa Bonfruit.

4,4 Alcarràs. Hostals, bars i botigues, agafem pista

de terra a l’esquerra que fa drecera tot i que evita
passar per la població. Més endavant es passa per
una rotonda presidida per unes naus industrials.
En poca estona es passa sota l’autovia, s’ha de
seguir, llavors, el camí paral·lel que manté la N-II a
l’esquerra.

9,1 Límit de Catalunya i Aragó. Barrio de Litera (hostals

camí paral·lel a la carretera nacional, tot mantenintla a mà esquerra. Poc abans de l’ermita de San Jorge
es passa a l’altre costat de la carretera.

10,5 Hostal el Ciervo (menjars, menys diumenges).
Darrera de l’Hostal comença un camí paral·lel a la NII, tot i que a uns centenars de metres de distància.

10,5 Venta Santa Lucia (bar, tancat dissabtes). El
camí va en direcció sud-oest allunyant-se
progressivament de la carretera nacional. És un
tram sense ombra i molt solitari.

5 Bifurcació; girem a la dreta fent una diagonal que

i bar). A partir d’aquí ‘Els A C Santiago de Fraga’ en
tenen cura de les sagetes fins a Pina de Ebro.

ens torna a apropar per última vegada a la N-II.

7 Fraga. Hostals, bars i botigues. Portem 155,200 km

paral·lela a la carretera ZV-7001 fins a Pina.

acumulats des de Montserrat.

DE FRAGA A ZARAGOZA
0 Fraga. Hem d’anar per la N-II fins arribar a la
carretera d’Osca i girar a l’esquerra en direcció
a Gruas Cabós, després es segueix pel carrer

9 Cooperativa de San Gregorio. Seguim la pista
3 Pina de Ebro. Bars i botigues. A partir d’aquí la

“Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Zaragoza” s’encarrega de la senyalització fins
a Logroño. La ZV-7001 creua el riu Ebre. Abans de
creuar la via del tren s’agafa el camí cap a Fuentes.
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11 Fuentes de Ebro. Hostals, bars i botigues. Sortim

pel costat de la caserna de la Guàrdia Civil i seguim
pel camí pel costat de la via del tren.

10 Burgo de Ebro. Bars i botigues. Seguim el camí,

deixant sempre la carretera a la nostra esquerra,
fins La Cartuja Baja. D’allà a Zaragoza

15 Zaragoza. Tots els serveis excepte refugi. Hem
acumulat 123 km més des de Lleida.

DE ZARAGOZA A LOGROÑO
0 Zaragoza. Sortim pel Camino de Monzalbarba en

direcció al Club Deportivo el Ebro. Creuem diverses
vies ràpides d’accés a la ciutat i seguim pel camí
asfaltat cap a Monzalbarba.

7 Monzalbarba. Hostals, bars i botigues. Seguim

el camí paral·lel a l’autopista, que es creua abans
d’arribar a Utebo.

3 Utebo. Hostals, bars i botigues. Sortim pel carrer
Huerta Alta en direcció a una zona industrial. Poc
després es creua l’autopista per un pont.

4 Sobradiel. Bars i botigues. Seguim el mateix camí,
entre la sèquia a l’esquerre i el riu Ebre a la dreta.

3 Torres de Berrellén. Bar. A uns 3 km. creuem el riu
Jalón i a 2 km. un pas sobre l’autopista A-68.

6,5 Alagón. Hostals, bars i botigues. Sortim del
poble pel costat d’una gran nau industrial i creuem
l’autopista i el tren. Després quedaran encara tres
quilòmetres de carretera local fins a Cabañas.

5 Cabañas de Ebro. Casa rural, bar i botiga. Sortim pel
camí senyalitzat cap a la Ínsula Barataria i Alcalá.

4,3 Alcalá de Ebro. Bar i botiga. Seguim el camí amb

el riu a mà dreta, tenint com a referència, davant
nostre, una alta xemeneia de Luceni.

4 Luceni. Hostal, bars i botigues. Sortim per l’estreta
carretera que duu Gallur.

9,5 Gallur. Hostal, bars i botigues. Sortim pel carrer

que passa pel costat de l’esglèsia i prenem un camí
entre camps i paral·lel al Canal Imperial. Per accedir

a Mallén s’ha de creuar el Canal per un pont i passar
sota la via del tren.

10 Mallén. Sortim per una carretera local en direcció
a Cortes, primer poble de Navarra.

1,7 Cortes. Sortim creuant el Canal i seguint-lo
mantenint les aigües sempre a mà esquerra.

18 Ribaforada. El poble queda a l’esquerra, un pont

sobre el Canal en permet l’accés. S’ha de continuar
pel mateix camí, tot pla, fins a El Bocal.

15 El Bocal. S’ha de creuar el Canal i agafar un camí
pel costat de la porta de la finca El Carrizal.

5 Tudela. REFUGI. Hostals, bars i botigues. Sortim pel

Camino del Cristo, asfaltat, que comença prop del
Puente de Piedra sobre l’Ebre.

16 Castejón. Bars i botigues. S’ha de continuar per la
carretera que duu a Alfaro.

4 Alfaro. Sortim creuant el riu Alhama i seguint un
camí paral·lel a la via del tren i a la carretera N-232.

13 Rincón de Soto. Al final de l’Avenida de La Rioja
comença una pista asfaltada que duu a Calahorra.

12 Calahorra. REFUGI. Sortim, proveïts d’aigua, pel

Camino Viejo de Alcanadre, indicat amb senyals
verticals del Camino de Santiago.

22 Alcanadre. REFUGI, bars i botigues. Sortim per la

carretera de Logroño, en pocs metres agafem un
camí que surt a mà dreta i fa pujada. És un tram
llarg, solitari i sense cap tipus de servei.

15 Arrúbal. Bars i botigues. l’Ajuntament dóna

acollida. Pel costat de l’església de la vil·la comença
un caminet que baixa cap a una petita canal d’aigua.
Allà, una sageta en una caseta indica la direcció a
seguir: tot recte cap a Agoncillo.

5 Agoncillo. Hostal, bar i botigues. Seguim el camí

passant pel costat d’una ermita i creuant el riu Leza.
En arribar a Recajo s’agafa un camí que, lluny de la
carretera, ens durà a Varea, a les portes de Logroño

12 Logroño. REFUGI a la seu A.A.C.S. de Logroño, Rua
Vieja, 32.
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