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La Direcció General de Turisme inicia la 
senyalització del tram del Camí de Sant Jaume 
entre Tortosa i el límit amb l’Aragó 
 
 

• El director territorial d’Innovació, Universitats i  Empresa a 
Terres de l’Ebre, Josep Monclús, ha visitat una par t del tram 
senyalitzat. 

 
• S’instal·laran 94 senyals al llarg dels 93,7 quilòm etres de 

recorregut del camí al seu pas per les Terres de l’ Ebre. 
 
 
Dijous, 22 de setembre de 2010.- El director territorial d’Innovació, Universitats i 
Empresa, Josep Monclús, ha visitat els treballs d’instal·lació de la senyalització del 
Camí de Sant Jaume al seu pas per les Terres de l’Ebre. L’actuació, finançada per la 
Direcció General de Turisme, s’ha iniciat aquesta setmana a Tortosa i es completarà 
al llarg d’aquest mes d’octubre fins arribar al límit del camí, que al terme de Batea 
connecta amb el tram aragonès. 
 
En concret, s’actuarà al llarg de 93,7 quilòmetres repartits en diferents trams: 
 
1.-Tortosa-Roquetes: tram totalment urbà definit pels ajuntaments d’ambdós 
municipis. 
 
2.-Roquetes-Fontcalda: tram que, passant per Aldover i Xerta, segueix íntegrament 
la Via Verda i que ofereix l’oportunitat d’unir sinergies entre aquesta via verda, el 
Camí Natural de l’Ebre (sender GR 99) i el Camí de Sant Jaume de l’Ebre. 
 
3.-Fontcalda-Gandesa: aquest tram segueix el camí de la Saboga, un camí asfaltat 
que coincideix amb l’itinerari RT07, senyalitzat com a part de la Xarxa Cicloturista de 
la Terra Alta. 
 
4.-Gandesa-Batea (per Vilalba dels Arcs): Aquesta variant s’executarà un cop hagin 
finalitzat les obres d’instal·lació d’un parc eòlic situat en el recorregut.  
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5.-Batea-Frontera amb l’Aragó: traçat que segueix el mateix itinerari que el 
senyalitzat l’any 1999 per l’Associació Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre i que 
arriba fins al límit del terme de Batea amb el de Fabara. 
 
El recorregut que s’està senyalitzant està dividit en trams d’entre 13,1 i 29,8 
quilòmetres, a mode d’etapes pensades perquè es puguin recórrer a peu en un dia. 
 
La fase de senyalització del Camí de Sant Jaume a les Terres de l’Ebre entre 
Tortosa i Batea, i la posterior publicació d’una guia sobre aquest tram representa una 
inversió de 40.000 euros. 
 


