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L'exposició "El camí de Sant Jaume de 
Galícia. Camí del Sol, camí de les estrelles", 
arriba a Montserrat 

 
• El director general de Turisme, Joan Carles Vilalta, ha 

inaugurat aquest matí aquesta mostra sobre la senyalització 
dels trams a Catalunya del Camí de Sant Jaume  

 
• La Direcció General de Turisme ha senyalitzat una ruta de 

prop de 400 km de longitud que travessa tot Catalunya 
 
Dijous, 5 d’agost de 2010.– Montserrat acull, entre avui i fins l’11 de setembre, 
l'exposició "El camí de Sant Jaume de Galícia. Camí del Sol, camí de les estrelles", 
sobre la gran ruta cultural que permet anar d’extrem a extrem de la Península 
Ibèrica. La Direcció General de Turisme ha senyalitzat el tram de prop de 400 km de 
longitud que travessa Catalunya i que es pot recórrer a peu. 
 
El director general de Turisme, Joan Carles Vilalta, ha inaugurat aquest matí la 
posada en marxa a la muntanya de Montserrat de l’exposició, coproduïda per 
Lunwerg, i que ja va ser a Barcelona el mes de maig.  
 
El Camí de Sant Jaume de Galícia és una gran ruta cultural que permet anar 
d’extrem a extrem de la Península Ibèrica, des del cap de Creus fins al cap de 
Finisterre. La ruta que travessa tot Catalunya que ha senyalitzat la Direcció General 
de Turisme es pot recórrer a peu, en unes 12-15 etapes d’uns 25-35 km cadascuna. 
El tram principal del Camí de Sant Jaume a Catalunya té un doble origen: a la 
Jonquera, on enllaça amb els camins que provenen de França; i a Sant Pere de 
Rodes, antic centre de pelegrinatge situat sobre el mar del cap de Creus, a l’extrem 
oriental d’Ibèria. 
 
L’especial promoció del Camí de Sant Jaume a Catalunya coincideix amb la 
celebració enguany de l’Any Xacobeu, i amb la recent finalització –per part de la 
Generalitat- de la senyalització de tot el recorregut català, que parteix de Sant Pere 
de Rodes o la Jonquera, passa per Montserrat, i arriba fins a Alcarràs. 
 
Des del punt de vista del turisme, la recuperació dels camins de Sant Jaume respon 
al plantejament del Pla estratègic del turisme a Catalunya 2005-2010 de crear "rutes 
nacionals" que contribueixin a desenvolupar un model turístic innovador, diversificat i 
sostenible, que posi en valor el patrimoni català, entès en un sentit ampli, que 
comprèn des del medi natural fins al patrimoni. 


