
SINOPSI
GR són les sigles del que en excursionisme es 
coneix com a Gran Ruta. Una d’aquestes grans 
rutes, el Camí de Sant Jaume, és la protagonista 
d’aquesta nova sèrie documental del 33.

“GR. Camí de Sant Jaume” és una proposta de 
descoberta del territori a través dels camins que 
travessen de dalt a baix la Catalunya central més 
desconeguda. El programa, que recorre tot un se-
guit d’itineraris amb un passat històric mil•lenari, 
permetrà als espectadors del 33 conèixer racons, 
fets i persones que constitueixen l’essència del 
nostre país. 

En el marc de l’Any Xacobeo, aquesta Gran Ruta 
comença al Port de la Selva i travessa Catalunya 

fins a Lleida. Pel camí queden Borrassà, Giro-
na, Sant Esteve d’en Bas, Olot, Vic, Sant Benet 
de Bages, Viladordis, Montserrat, Cervera, Llei-
da i Alcarràs, entre altres indrets. L’objectiu és 
conèixer de prop aquest camí utilitzat des de fa 
segles per incomptables pelegrins i que, avui dia, 
ha tornat a néixer com una de les principals vies 
d’accés al Camí de Sant Jaume, declarat Patri-
moni de la Humanitat per la UNESCO.

Durant nou etapes es dóna a conèixer de prop tot 
el que rodeja al camí –pobles, gastronomia, tra-
dicions, pelegrins, turisme, religió– en un viatge 
cap als racons més autèntics de la nostra terra 
passant per planes, terres de volcans, cingles, 
monuments mil•lenaris i ciutats medievals.



GR. Camí de Sant Jaume

Una sèrie documental de descoberta del 
territori a través dels camins que

travessen de dalt a baix la Catalunya 
central més desconeguda. 

Presentada per Marc de las Heras.

Estrena, divendres 15, a les 21.45, pel 33



SINOPSI
GR són les sigles del que en excursionisme es 
coneix com a Gran Ruta. Una d’aquestes grans 
rutes és el Camí de Sant Jaume.

En un any com aquest (Any Xacobeo) el Camí de 
Sant Jaume es presenta com una excusa perfec-
ta, el millor fil conductor per creuar la Catalunya 
més desconeguda a través dels més de 400 km 
del braç central del camí, des del Port de la Sel-
va fins a Lleida-Alcarràs, descobrint el seu en-
torn, els seus pobles, la seva particular cultura, 
la seva gastronomia i, sobretot, els personatges 
més característics que viuen i treballen al seu 
voltant. Un viatge a través de camins i rutes, que 
aposta per reflectir un contingut proper de mane-
ra directa i desenfada, rescatant del passat els 

oficis, les tradicions i els personatges que formen 
part del nostre patrimoni més autèntic. L’objectiu 
és conèixer de prop aquest camí utilitzat des de 
fa segles per incomptables pelegrins i que, avui 
dia, ha tornat a néixer com una de les principals 
vies d’accés al Camí de Sant Jaume, declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

El camí català, a diferència del camí francès o 
del nord, es caracteritza per ser un atractiu per 
als caps de setmana, per a trams curts i, fins i 
tot, com un gran entrenament per després anar 
fins a Santiago. De fet, amb aquest plantejament 
sorgeix el programa: oferir un Gran Recorregut, 
dividit en 9 etapes que es poden fer a la mida de 
cada persona. 



El conductor del programa

El conductor del programa, un pelegrí modern, 
és més aviat un viatger, un excursionista, aven-
turer i molt curiós; desgranarà cada ruta fent 
partícips els telespectadors de tot el que viurà, 
explicant curiositats i descobrint els personatges, 
amb els quals interactuarà, ajudarà, col•laborarà 
en les seves tasques o, simplement, els entrevis-
tarà; perquè tots els personatges que apareixen 
fan més ric i més interessant el contingut de cada 
“Gran Recorregut”. 

La veu en off

La veu en off és el contrapunt perfecte al viatger. 
Dóna consells, informa de tots els detalls de la 
ruta, però també interactua amb el presentador, 
l’ajuda i l’esbronca, si cal.

Una parella impossible, però molt ben avinguda.

PRESENTACIÓ



Cada capítol es convertirà en un llibre de ruta, 
una guia de viatge, una proposta constant per 
descobrir els camins catalans des d’un altre punt 
de vista.

“GR. Camí de Sant Jaume” consta de 9 etapes, 
més una desena amb un resum final de tot el pro-
grama.

1. Del Port de la Selva a Figueres
30 km. 1 jornada. A peu
Primera presa de contacte amb el camí. El des-
cobriment del monestir de Sant Pere de Rodes 
amb una experta historiadora, el repartiment 
d’una cistella ecològica a domicili, la pastura 
d’ovelles, i la coneixença d’un anglès que ho va 

deixar tot per convertir-se en hoteler rural. El pro-
grama s’endinsarà en una de les fortaleses més 
impressionants d’Europa.

2. De Borrassà a Girona
60 km. 2 jornades. A peu
Ruta de dos dies, on en Marc pujarà dalt d’un 
campanar amb el seu campaner, descobrirà com 
s’inspira un pintor amb la natura, creuarà la pla-
na a cavall, navegarà en caiac per la Ruta del 
Ter, farà botifarres marca Q i entrarà en un dels 
tallers de soldadets de plom més coneguts del 
món.

RUTES



3. De Girona a Sant Esteve d’en Bas
50 km. 2 jornades. En bicicleta
Ruta que transcorre en paral•lel a la via verda, és 
a dir, en bicicleta. L’equip del programa entrarà 
al taller d’un dels últims cistellers que queden 
a Catalunya,  mostrarà com es fa la mel de les 
abelles gironines, farà una pipa artesanal amb 
l’”Stradivarius de les pipes” i seguirà una ruta ac-
cessible amb un expert en accessibilitat.

4. D’Olot a Roda de Ter
45 km. 2 jornades. A peu
El programa comença des de les alçades per so-
brevolar la zona volcànica i, més tard, trepitjar-la. 
Visitarà la Fageda d’en Jordà, la cooperativa, el 
museu dels Sants, el Parc de Pedra Tosca dalt 

d’un burro català, farà formatges artesans a Can-
tonigròs, provarà una “burricleta” i coneixerà els 
ciutadans del poble més estimat d’en Martí i Pol. 

5. De Vic a Sant Benet de Bages
55 km. 2 jornades. A peu i en bicicleta
Etapa que gira al voltant d’oficis relacionats amb 
la gastronomia. A les 6, el Marc muntarà una pa-
rada al mercat de Vic; s’hi passejarà amb la Pila-
rín Bayès; farà de pagès en una casa rural i molt 
ecològica, i de sommelier i cuiner de categoria.

6. De Sant Benet de Bages a Montserrat
35 km. 1 jornada. A peu
Ruta llarga i completa que comença parlant amb 
el Toni Massanés i després amb en Berenguer

RUTES



de Montagut que visita una de les seves obres, 
la Seu de Manresa. El Marc conduirà un tractor 
i entrarà als dominis del Monestir de Montserrat, 
on parlarà amb un monjo pelegrí que explicarà 
com funciona la seva cèlebre escolania.

7. De Montserrat a Jorba
35 km. 1 jornada. A peu
El programa comença pujant a la Torta, l’agulla 
més alta de Montserrat; després farà carquinyo-
lis ecològics, passejarà per un dels pocs museus 
catalans adaptat per a invidents, formarà part 
dels Moixiganguers d’Igualada, presentarà un 
mossèn cuiner i, finalment, participarà en el partit 
de solters contra casats de Jorba.

8. De Jorba a Tàrrega
40 km. 1 jornada. A peu
El presentador caminarà amb un dels pelegrins 
que ha fet 4 cops el Camí de Santiago, munyirà 
una cabra, farà titelles, jugarà a la botifarra amb 
els padrins de Cervera i, finalment, col•laborarà 
en la pintura d’un mural.

9. De Vilagrassa a Lleida-Alcarràs
58 km. 2 jornades. A peu
Última etapa i una de les més dures. Començarà 
amb la restauració d’un carro amb un dels últims 
carreters que queden, seguirà amb l’elaboració 
d’un fanalet, la romeria de Sant Jaume i una ca-
minada nocturna. I a més, hi haurà temps per co-
llir fruita i menjar cargols a la llauna.

RUTES



Els personatges són el punt característic del pro-
grama.

En el resum dels capítols ja  es detalla una mica 
la varietat de personatges que l’equip del progra-
ma es va trobant pel camí. 

Oficis tradicionals, personatges característics, 
pelegrins, camperols, i així fins a més de 50, els 
autèntics protagonistes dels viatges, un “Gran 
Recorregut” que no seria el mateix sense ells.

PERSONATGES



A través del seu web, “GR. Camí de Sant Jaume” 
disposarà d’un apartat exclusiu per poder trobar 
tota la informació relativa a cada capítol: rutes, 
consells, vídeos, extres i blog. Tot plegat, per fer 
que la sèrie esdevingui una experiència comple-
ta i satisfactòria per a qualsevol espectador inte-
ressat en aquesta Gran Ruta, que travessa bona
part del territori català.

www.tv3.cat/camidesantjaume

WEB
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DIRECCIÓ i PRESENTACIÓ 

Nascut a Andorra fa 31 anys, va començar en el 
món de la televisió per casualitat, pràcticament 
sense voler, ja que ell venia del món de la pro-
ducció, però d’esdeveniments. Després de més 
de 6 anys immers en aquest univers audiovisual i 
de formar la seva pròpia productora, viu apassio-
nadament la seva professió, amb la qual afirma 
que aprèn coses noves cada dia i a la qual no 
renunciaria per res... 

Després d’haver dirigit 10 programes per a te-
levisió d’Andorra i televisions locals de Catalun-
ya i d’haver col•laborat en multitud de projectes 
més, encara el seu primer gran projecte com un 

repte il•lusionant i engrescador, un “Gran Reco-
rregut” que li està fent descobrir una Catalunya i 
una gent realment fascinant i entranyable, i que li 
està ensenyant més coses de les que esperava. 

L’any 2008 va ser guardonat amb el Premi G! a 
la millor producció audiovisual de les comarques 
gironines pel programa “GPS”.

MARC DE LAS HERAS
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