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El Camí de Sant Jaume a Catalunya, 
protagonista de la nova sèrie documental 
del 33 

 
• El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, J osep Huguet, 

acompanyat del cap de programes de TV3, Jordi Serra , i el director i 
conductor d’aquesta sèrie, Marc de las Heras, ha pr esentat avui al 
Centre Excursionista de Catalunya “ GR. Camí de Sant Jaume ”, una nova 
sèrie del 33 que s’estrenarà el proper 15 d’octubre  i que proposa 
descobrir, en nou etapes, una de les grans rutes de  Catalunya, com és el 
Camí de Sant Jaume. 

 
• Aquest nou programa setmanal permetrà la descoberta  del territori a 

través dels camins que creuen de dalt a baix la Cat alunya interior més 
desconeguda. El programa que recorre diferents itin eraris, tots ells amb 
un passat històric mil·lenari, donarà a conèixer al s espectadors racons, 
fets i persones que constitueixen part important de  l’essència de 
Catalunya. 

 
• Coincidint amb la celebració de l’any Xacobeo, el D epartament 

juntament amb TV3 ha impulsat aquest programa amb l ’objectiu de 
promocionar i dinamitzar aquest Camí català i així poder apropar el seu 
atractiu turístic, cultural i històric a tots els c iutadans de Catalunya.  

 
Dijous, 7 d’octubre de 2010.- El Camí de Sant Jaume a Catalunya, protagonista de la nova 
sèrie documental del 33. El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, 
acompanyat del cap de programes de TV3, Jordi Serra, i el director i conductor d’aquesta a 
sèrie, Marc de las Heras, ha presentat avui  al Centre Excursionista de Catalunya “GR. Camí 
de Sant Jaume” , una nova sèrie del 33 que s’estrenarà el proper 15 d’octubre i que proposa 
descobrir, en nou etapes, una de les grans rutes de Catalunya, com és el Camí de Sant 
Jaume. 
 
GR és la sigla del que en excursionisme es coneix com a “Gran Ruta” o “Gran Recorregut”. 
Una d’aquestes grans rutes, el Camí de Sant Jaume, és la protagonista d’aquesta nova sèrie 
documental, una proposta de descoberta del territori a través dels camins que creuen de dalt 
a baix la Catalunya interior més desconeguda. El programa, que recorre tot un seguit 
d’itineraris amb un passat històric mil·lenari, permetrà als espectadors del 33 conèixer 
racons, fets i persones que constitueixen part important de l’essència de Catalunya.  
 

Coincidint amb la celebració de l’any Xacobeo, el Departament  el Departament a través de 
la Direcció General de Turisme centra els esforços aquest 2010 en la promoció del Camí de 
Sant Jaume, que forma part ja des de l’any passat de la ruta oficial del xacobeo. D’aquesta 
manera, juntament amb TV3 ha volgut impulsar aquest programa “ GR. Camí de Sant 
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Jaume”  amb l’objectiu de promocionar i dinamitzar aquest Camí català i així apropar el seu 
atractiu turístic, cultural i històric a tots els ciutadans de Catalunya i d’arreu. En aquest sentit, 
el programa és també una eina útil per dotar de rellevància aquest Camí en un any, l’Any 
Xacobeo, en que les rutes d’accés al camí que porta a Santiago seran molt visitades i 
utilitzades per peregrins vinguts de tot el món,  s’esperen entre 10 i 12 milions de peregrins. 
La utilitat pot ser cabdal per fer que el Camí sigui l’escollit entre les diferents opcions que 
existeixen.  
 
“GR. Camí de Sant Jaume  , nou etapes en nou capítols  
 
Aquesta Gran Ruta comença al Port de la Selva i travessa Catalunya fins a Lleida. Pel camí 
queden Borrassà, Girona, Sant Esteve d’en Bas, Olot, Vic, Sant Benet de Bages, Viladordis 
(Manresa), Montser-rat, Cervera, Lleida i Alcarràs, entre altres indrets. L’objectiu és conèixer 
de prop aquest camí utilitzat des de fa segles per incomptables pelegrins i que, avui  en dia, 
ha tornat a néixer com una de les principals vies d’accés al Camino de Santiago, declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. 
 
Durant nou etapes, narrades en nou capítols, “GR. Camí de Sant Jaume” dóna a conèixer 
de prop tot el que rodeja al camí: pobles, gastronomia, tradicions, pelegrins, turisme, religió, 
esports tradicional, en un viatge cap als racons més autèntics de la nostra terra, passant per 
planes, terres de volcans, cingles, temples, monestirs mil·lenaris i ciutats medievals. 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. 
 
Aquest programa serà setmanal, s’emetrà pel 33 en horari prime time, a les 21.45 hores, i 
tindrà una durada d’uns 25 minuts. A través del web www.tv3.cat/granrecorregut, el 
programa disposarà d’un apartat exclusiu per poder trobar tota la informació relativa a cada 
capítol: rutes, consells, vídeos, extres i blog. El web del Departament recull tota la informació 
relacionada amb el Camí de Sant Jaume a Catalunya, des d’ella es pot enllaçar amb el web 
de la sèrie, alhora que també es pot accedir, entre d’altres, amb els portals creats pel 
Departament: www.camidesantjaume.cat, amb mapes i consells per realitzar la ruta; i 
www.camidesantjaumeperatothom.cat, una eina per facilitar l’accessibilitat a persones amb 
discapacitat sensorial (auditiva i visual) en aquest tipus de recorreguts o rutes.  
 
 
El Camí de Sant Jaume de Galícia a Catalunya  
 
El Departament a través de la Direcció General de Turisme, ha impulsat la recuperació del 
Camí de Sant Jaume a Catalunya, projecte emmarcat en el Pla Estratègic del Turisme a 
Catalunya 2005-2010 i que té l’objectiu a més de recuperar la tradició xacobea de Catalunya 
consolidar una xarxa de camins de pelegrinatge i d’itineraris culturals que pugui ser 
recorreguda a peu, en bicicleta i a cavall, i que estigui convenientment dotada 
d’infraestructures d’acollida tant de pelegrins com de turistes interessats en recórrer rutes 
d’un gran interès cultural.  
 
D’aquesta manera el Departament, en els darrers anys, ha senyalitzat el braç major del 
Camí, des del Port de la Selva- Sant Pere de Rodes i el coll de Panissars (la Jonquera)  
passant pel monestir de Montserrat, fins a Alcarràs, que té prop de 400 km de longitud. A 
més en aquest 2010 ha inaugurat també la senyalització del brancal  que va de Tarragona a 
Lleida, i ja ha iniciat la del Camí de Sant Jaume de l’Ebre. En una fase posterior 
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s’incorporaran el camí de Barcelona a Montserrat , entre altres rutes. El Departament ha 
editat també  mapes del Camí, llibres- guia que ja estan al mercat, vídeos divulgatius i 
d’altres accions audiovisuals que s’estan impulsant des de l’Agència Catalana de Turisme. 


