CAMÍ DE SANT JAUME
Tram V

Vallbona de les Monges-Juneda

CAMÍ DE SANT JAUME
V Tram

Maldà

Distància:
Dificultat:
Duració:

25,5 Km.
Fàcil
7 hores

Consell Consultiu de la Gent Gran
Divendres, 29 d’abril de 2016
Vallbona de les Monges-Juneda
Carrer de les Coques, 3
43003 TARRAGONA
Tel. 977 244 500 - Fax 977 244 513

www.tarragones.cat

29 d’abril de 2016
La història del Camí de Sant Jaume es remunta
a començaments del segle IX (any 814) moment
del descobriment del sepulcre de l’apòstol
evangelitzador de la Península Ibèrica.
El camí quedà definit mitjançant la xarxa de vies
romanes que unia els punts neuràlgics de la
Península. L’impressionant flux humà que des
de ben aviat es dirigí cap a Galícia va fer
aparèixer ràpidament nombrosos hospitals,
esglésies, monestirs, abadies i pobles al voltant
de la ruta.
Fins a la segona meitat del segle XII Catalunya
no completa la reconquesta del seu territori, de
manera que durant els tres primers segles de
pelegrinatge a Santiago els caminants s’havien
d’adaptar a les repetides oscil·lacions de la zona
fronterera entre els musulmans i els francocatalans.
No es pot parlar d’un itinerari únic del
pelegrinatge català. En qualsevol cas, hi ha
algunes vies que els experts consideren com les
més habituals pels pelegrins que travessaven
terres catalanes.
Avui teniu l’oportunitat de resseguir el cinquè
tram del Camí de Sant Jaume de Tarragona,
que iniciarem a Vallbona de les Monges fins a
Juneda.

Junta Permanent
del CCGG del Tarragonès.

Horari:

6,40 h
8,10 h
-

Sortida des de la
Diputació
Sortida des de Vallbona
de les Monges
Arribada a Llorenç de
Rocafort
Recorregut per Maldà,
Belianes, Arbeca i
Puiggròs

10,00 h

Esmorzar

14,00 h
17,00 h

Dinar
Arribada a Juneda

18,00 h

Tornada en autocar

A partir de la sortida, els horaris de la caminada
són aproximats

CAMÍ DE SANT JAUME
Tram: Vallbona de les Monges-Juneda
Per inscriure’s, cal fer-ho del 18 al 22 d’abril de
2016, a través de la vostra associació,
mitjançant la corresponent butlleta i adjuntant el
justificant d’abonament de 5 €
Per a més informació podeu trucar al CCT;
Tel. 977 24 45 06
Les persones prèviament inscrites gaudiran
d’una assegurança. El Consell Comarcal del
Tarragonès declina tota responsabilitat en cas
d’accident o danys que puguin rebre aquelles
persones que ens acompanyin i que no s’hagin
inscrit prèviament.

RECOMANACIONS
A part de dur un bon calçat i roba
adequada a la meteorologia, en aquest
cas és molt important disposar d’un
avituallament especial que ha
d’incloure:
· Aigua
· Esmorzar i dinar
· Impermeable
·

·
·

Comporteu-vos de manera cívica
amb la natura i amb la resta de
participants.
No embruteu. Dipositeu les
deixalles als contenidors adients.
Seguiu les indicacions dels
organitzadors.

Durant l’activitat, l’organització prendrà
imatges amb els participants, que
posteriorment es podran utilitzar amb una
finalitat no comercial.

Donat que aquesta caminada es fa en un
tram del “Camí de Sant Jaume”, i amb la
finalitat de proporcionar el “Carnet de
Pelegrí” a tots els assistents, a la
inscripció serà necessari facilitar el número
del DNI i l’adreça del participant.
Tots aquells participants que ja tinguin el
“Carnet de Pelegrí” caldrà que adjuntin
l’original a la inscripció per tal de posar-hi
els segells acreditatius corresponents.

