JORNADA

EL CAMÍ DE SANT
JAUME A LLEIDA
DIES 16, 19 I 26 DE NOVEMBRE.
La jornada, organitzada pel Museu de Lleida, el Consorci del Turó de la Seu
Vella i el Centre Excursionista de Lleida, té com a objectiu reivindicar el
Camí de Sant Jaume que transcorre per les terres de Lleida.
Una taula rodona tractarà la vessant de la divulgació científica i artística
del Camí, mentre que dos sortides estaran més centrades en la descoberta
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paisatgística.

PROGRAMA
El Camí de Sant Jaume és un conjunt de rutes que recorren els pelegrins
per arribar a Santiago de Compostel·la. Durant tota l'edat mitjana va ser

16 de novembre

Taula rodona: “Vies de comunicació i art en el Camí de Sant
Jaume a Lleida”
Amb la participació del Dr. Francesc Fité, professor titular d’Història de
l’Art Antic i Medieval de la Universitat de Lleida; Guillem Roca, doctorand
d’Història Medieval de la UdL; i Josep Maria Carles, llicenciat en geografia
i història i pelegrí aficionat. Modera: Josep Giralt, director del Museu de
Lleida

19 de novembre

Sortida: El Camí de Sant Jaume per la ciutat de Lleida
Lloc de trobada: porta dels Camps Elisis (avinguda de les Garrigues)
Recorregut: Carrer Major, Capella del Peu del Romeu, Antic Hospital de
Santa Maria, Carrer Cavallers, Seu Vella, Sant Martí, Sant Llorenç i Museu
de Lleida
Durada aproximada: 4 hores

26 de novembre

Sortida: Etapa Bell-lloc d’Urgell a Lleida del Camí de Sant Jaume
Lloc de trobada: estació de Renfe de Lleida
Hora: 8.15 h (el tren cap a Bell-lloc surt a les 8.52)
Recorregut: Bell-lloc -Lleida (Camps Elisis), 15 km, aproximadament.

19,00 h

molt concorregut, després va ser lleugerament oblidat i en l'època actual
ha tornat a prendre un gran auge. Lleida sempre ha estat una cruïlla
essencial en els camins que des de la costa o des del Pirineu oriental
creuaven Catalunya, ja en direcció San Juan de la Peña, al Pirineu d’Osca,
o bé en direcció Saragossa, creuant els Monegres, fins arribar a Logronyo i
connectar amb el més conegut Camí francès.

10,00 h

El Museu de Lleida, amb un fons patrimonial sobre Sant Jaume
iconogràficament ric, ja va iniciar un projecte turístic vinculat amb el Camí
per l’interior de la ciutat medieval, amb uns elements claus com eren la
Capella del Peu del Romeu, però sobretot la Seu Vella, el monument més
emblemàtic de la ciutat.
Ara, aprofitant l’interès per part d’un sector de la societat lleidatana
interessat en el naixement d’una associació d’Amics del Camí, però també

08,15 h

Activitats lliures i gratuïtes (només caldrà pagar el bitllet de tren entre Lleida i Bell-lloc d’Urgell)

aprofitant un projecte educatiu de descoberta i de senyalització dels
camins de Sant Jaume per les terres de Lleida, es planteja una activitat
fonamentada en el coneixement dels camins medievals i l’art que va néixer
al seu redós, però també en les experiències vitals que en l’actualitat ofereix
el seguiment d’aquest Camí.

MÉS INFORMACIÓ
www.museudelleida.cat
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