Fitxa informativa
Tram santcugatenc del
Camí de Sant Jaume
a peu

lineal

distància

durada

17,2
km

5 hores

dificultat

desnivell

mitjana

+ 401 m
- 506 m

Punt dinici de la ruta: al peu del Turó del Maltall de Magarola
Límit municipal de Sant Cugat del Vallès
Coordenades del punt dinici de la ruta:
Graus decimals: Lat. 41.439722º - Long. 2.129357º
UTM: 31T 427266.00 m E - 4587938.00 m N
Descripció de la ruta:
El Camí de Sant Jaume és una ruta que recorren els pelegrins
procedents d'Espanya i de tot Europa per a arribar a la catedral de
Santiago de Compostel·la, on es veneren les relíquies de l'apòstol
Sant Jaume. Durant tota l'edat mitjana va ser molt concorregut.
Després va ser lleugerament oblidat i a lactualitat ha tornat a prendre
un gran auge amb milers de persones que el recorren anualment. No
existeix un únic recorregut, sinó que hi ha moltes rutes d'accés, una
de les quals surt de Barcelona, travessa Collserola i Sant Cugat, s'endinsa
a Catalunya fins a Aragó i Logronyo.
El tram santcugatenc comença a Barcelona i finalitza a Montserrat i,
a banda d'endinsar-se i gaudir del Parc Natural de Collserola, passa
per espais emblemàtics com el Pi d'En Xandri, Can Borrell o el Monestir.
El Camí de Sant Jaume arriba a Sant Cugat, travessant Collserola per
les marques del GR-6 fins al peu del Turó del Maltall de Magarola i a
partir daquí es baixa cap a Sant Medir i Can Borrell i s'agafa el camí
fins al Pi d'En Xandri i el barri de Torreblanca.
Per dins de la ciutat, el camí passa per l'avinguda del Pla del Vinyet i
la rambla del Celler fins al Monestir de Sant Cugat, a la plaça d'Octavià.
La ruta continua pel carrer Major, passant per les voltes o porxades
del s. XV. Segueix per lAvinguda de Rius i Taulet i en girar cap a
lAvinguda de Graells es veu a lesquerra lermita de Sant Domènec.
Arriba a la plaça dels Pagesos, on tomba a la dreta per creuar a lalçada
de la plaça dels Cistellers lautopista AP-7 i la línia del ferrocarril de
Barcelona a Sabadell. Segueix per la plaça de Xavier Cugat, plaça de
la Recerca i es dirigeix en direcció nord, cap al barri de Can Barata,
últim pas dins del municipi de Sant Cugat.
Punts dinterès de la ruta:
Sant Medir:
Església dorigen romànic però molt transformada amb un relleu gòtic
del 1447. De planta rectangular, amb volta de canó i campanar
despadanya. Indret molt popular, el 3 de març se celebra el tradicional
aplec de Sant Medir, en honor al patró de la ciutat.
Can Borrell:
Es troba a la vall de Gausac i al mig del camí tradicional de Sant Cugat
a Sant Medir. Lestructura actual de la masia correspon a la masia del
segle XVIII. Molt a prop, es troba el pantà de Can Borrell, que recollia
aigua per ser conduïda a la bassa de la masia per a usos agrícoles.
Pi den Xandri:
Pi pinyoner plantat per Pau Serrabogunyà vers 1775 com a fita que
assenyalava el límit de la seva finca. Esdevingut símbol de Sant Cugat
en el darrer quart del segle XX, va ser declarat arbre dinterès comarcal
i local lany 1995. És un exemplar de pinus pinea de 23 metres dalçada
i dun perímetre de tronc a un metre del sòl de 3,20 metres. El 1997
va ser víctima dun atac vandàlic en el qual van intentar serrar-lo i
calar-hi foc, la qual cosa ha obligat a uns treballs de recuperació
complexos i encara avui dia continua falcat. El nom de Xandri ve del
sobrenom que rebia el propietari dels terrenys.
Monestir de Sant Cugat:
El Monestir de Sant Cugat és un dels majors exponents de lart
medieval de Catalunya. El Claustre és considerat una joia de lescultura
romànica, dels més importants dEuropa, i un dels més ben conservats.
Destaca la decoració dels 144 capitells únics. Lesglésia és un lloc
privilegiat per poder observar clarament la transició del romànic al
gòtic.
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