Associació d’Amics dels Pelegrins a Santiago - Barcelona
Apartat de Correus 36067
08080 Barcelona
www.amicsdelspelegrins.org/wordpress/

::::::::::::

Fulla dels serveis del Camí Català per San Juan de la Peña
De Barcelona a Santa Cilia de Jaca

::::::::::::

Laberint d'Horta
Inici del Camí just devant la porta d'accés al laberint
9,4

9,4 Sant Cugat del Vallès (Monestir)
Tots els serveis, excepte alberg. Hi ha establiments d'hostelería.

19,9 10,5 Les Fonts
Tots els serveis, excepte alberg. Hi ha un hostal.
30,2 10,3 Ullastrell
Tots els serveis. Hostalatge de pelegrins municipal: “JORDI SANS” (al costat de l'Ajuntament). Claus:
Ajuntament (Tel. 937-887-262) de dilluns a divendres de 9 a 14 i dimecres de 17 a 20
Bar del Casal Cultural (937-331-051) dilluns de 16 a 20 i de dimarts a diumenge de 14 a 23 ( el Casal està a la
carretera d'Olesa. Desde el Camí s'hi pot accedir per un carreró que hi ha a mà esquerra uns metres abans de la
carnissería Palet, al carrer Serra (Camí de les Monges))
37,9

7,7 Olesa de Montserrat
Tots els serveis, excepte alberg.

41,0

3,1 Esparraguera
Tots els serveis, excepte alberg.

45,8

4,8 Collbató
Tots els serveis, excepte alberg. Hi ha establiments d'hostelería.

52,9

7,1 Monestir de Montserrat
El monestir dispossa d'un espai d'acollida per els pelegrins amb cuina equipada y algún queviure bàsic. (Tel. 938777-766 – Centre de Coordinació Pastoral – Trucar amb un dia d'antelació). Possibilitat de sol·licitar la benedicció
del pelegrí, és qüestió de coordinar-ho amb l'horari de misses (Of. D'informació tel. 938-777-701). Bar Selfservice. A l'Hotel Abad Cisneros hi ha , de moment, menú del pelegrí. Podeu demanar el segell per a la credencial.

56,4

3,5 Santa Cecilia
Zona descans / picnic.

63,6

7,2 Sant Pau de la Guàrdia
La casa rural Celler de la Guàrdia (Tel. 937-710-323) ofereix un senzill allotjament als pelegrins (obert els caps de
setmana). Reserva anticipada obligatòria.

69,5

5,9 Castellolí
Tots els serveis. Alberg “El Centre”, 10 llits, dutxa i cuina. Claus a l'Ajuntament els matins dels dies feiners i els
dimarts per la tarda. Les tardes, de 17,30 a 22 llevat dels dimarts, claus al bar La Brillante. Tel. Ajuntament 938084-000.

73,7

4,2 Polígon d'Òdena
Bar-restaurant Carpi.

79,0

5,3 Igualada (alberg)
Tots els serveis. Alberg (totalment equipat) inaugurat el 2011. Claus a la residència Pare Vilaseca, Avinguda
Gaudí, 26 (Tel. 938-045-515). Permet reserva prèvia.

84,4

5,4 Sant Genís
Cap servei.

86,0

1,6 Jorba
Bars, restaurants i botigues a peu de carretera.
Bar / restaurant La Gallega, Ctra N-II. Tel 938-078-014 (Marisa. Tancat els diumenges).
Alberg juvenil i de pelegrins a l'antiga rectoria. Plaça de la Font, 3 (24 places) Tel 938-094-101.
L'hostal Jorba (Tel. 938-090-052) està a 4,3 km passat el poble i seguint el camí.
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93,8

7,8 Santa Maria del Camí
Cap servei.

95,3

1,5 Porquerisses
Cap servei.

101,0

5,7 Coll de la Panadella
Diversos bars i restaurants. L'hostal Bayona (Tel. 938-092-011) fa descompte als pelegrins en el menú i en
l'allotjament.

105,2

4,2 Pallerols
Teresa, Pl Església, 2, segell molt peculiar. Té les claus de l'església. Refugi al local social (sòl, no dutxa). Cap
servei.

106,5

1,3 Sant Antolí i Vilanova
Bar – restaurant L'Amistat, botiga i farmàcia.

109,5

3,0 Sant Pere dels Arquells
Cap servei.

112,3

2,8 Vergós
Cap servei.

116,2

3,9 Cervera
Tot tipus de serveis. Les monges de la Residència de la Sagrada Família (C / Major, 57. Tel 973-530-805) disposen
d'alberg per a pelegrins. Hostal Bonavista (senzill) Tel 973-530-027.

125,4

9,2 El Talladell
Bar i botiga de queviures.

127,5

2,1 Tàrrega
Tot tipus de serveis. L'alberg Ca n'Aleix (Pl. del Carme, 5. Tel 973-314-635) fa descompte als pelegrins. Cal
reservar amb antelació. (No accesible durant la Fira del Teatre - setembre)

137,4

9,9 Tornabous
Bars.

140,9

3,5 La Fuliola
Bar i botiga de queviures. Restaurant a la carretera.

144,8

3,9 Ermita del Remei
Bar-restaurant.

150,8

6,0 Linyola
Tot tipus de serveis. Aixopluc/acollida a la finca de Josep Caba, llevat dels mesos d'agost i setembre. Cal trucar-lo
previament (Tel. 973-575-030 i 626-663-545). Apartament turístic amb preus especials per pelegrins: Teresa
Pinyol (Tel. 679-183-943)

161,4 10,6 Balaguer
Tots els serveis. Alberg exclusiu per a pelegrins “Teresa Pàmies” 8 plaçes. Carrer Francesc Borràs nº 14.
Imprescindible mostrar la credencial. Recollir les claus al Casal Lapallavacara (just davant l'alberg). Horari: de
dilluns a dissabte de 10h a 14 h i de 17h a 22h. (Tel. 976-451-555). Diumenges i festius dirigir-vos a
l'Ajuntament (Plaça Mercadal).
Altres allotjaments: Hotel Balaguer, carrer de la Banqueta, 7 (Tel. 973-445-750).
170,9

9,5 Castelló de Farfanya
Bars, botiga de queviures i farmàcia.

178,9

8,0 Algerri
Tots els serveis. Alberg de l'Ajuntament amb cuina. Contacte: matins amb l'Ajuntament (Tel. 973-426-013) i de
14 a 19 hores amb l'Associació Gent Gran Sant Blai (sota l'alberg) (Tel. 973-426-042). Botiga amb queviures
(tanca dilluns tarda i festius). Bar-restaurat Cal Sigle a la carretera.

185,2

6,3 Alfarràs
Tots els serveis, excepte alberg.

199,4 14,2 Tamarite de Litera
Tots els serveis. Alberg municipal (claus a l'Ajuntament Tel 974-420-075. Responsable caps de setmana: Lourdes
Tel. 686-925-895) (2on. Cap de setmana de març no accessible per festival de màgia). També hi ha la Fonda
Galindo (Tel. 974-420-666).
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221,0 21,6 Monzón
Tots els serveis, excepte alberg. L'Ajuntament permet als peregrins utilitzar com alberg la Residencia Municipal de
Deportistas (cal fer reserva prèvia, amb certa anticipació, al tel. 974-404-894)
227,5

6,5 Selgua
Bar i bar-restaurant. Botiga de 9 a 14 hores. Hostal Casa Fornies, c / Romero, 2 (Tel. 974-417-169, cal reserva).

234,5

7,0 Ilche
Cap servei. Al final del carrer principal hi ha un local social amb màquines de vending per poder fer una pausa. Si
està tancat truqueu a Mª José (Tel. 616-759-189)

239,5

5,0 Berbegal
Bar-restaurant (plaça Espanya) i botigues de queviures. Allotjament en casa rural i alberg (claus: Contactar /
avisar amb antelació: Nela - Tel. 687.297.161 - Si hi aneu en cap de setmana, aviseu abans del divendres).

245,5

6,0 Lacuadrada
Fonts (2) i zona de descans.

251,5

6,0 Pertusa
Bar i botiga comestibles (nomès matins). Alberg municipal amb calefacció, aigua calenta, rentadora i cuina.
Responsable José Manuel Trallero (Tel. 622-272-501). Plaza del Portal, 5. Si es possible, trucar-lo abans d'arribar.
S'aconsella comprar a Berbegal. El bar Escuelas torna a estar operatiu: de dimarts a divendres pels matins, caps
de setmana matí i tarda i dilluns tancat.

256,4

4,9 Antillón
Acollida: Al bar del local social han habilitat un espai amb lliteres. A l'estiu possible dutxa a les piscines.

266,2

9,8 Pueyo de Fañanás
Ni bar ni botiga. L'alberg municipal, situat a la plaça de l'Església (edifici escoles), té 8 places, disposa de cuina i
els veïns procuren que hi hagi llet, galetes, embotit i pa congelat. Aconsellable comprar a Berbegal. La persona de
contacte és Tania (tel. 627-830-208). Es recomana trucar amb antelació. Hi ha local social.

267,8

1,6 Fañanás
Bar / local social. Obre matins de 10 a 14 i tardes de 18 a 21. Cap de setmana i festius obre més hores.
Confirmar-ho al 722-206-981.

272,2

4,4 Ola
Cap servei.

277,9

5,7 Tierz (actualment és un desviament del camí marcat)
Bar al poliesportiu (a l'estiu tanquen al migdia).

281,8

3,9 Huesca
Tots els serveis. Alberg gestionat per l'Associació d'Osca al carrer Valentin Gardeta, 34 (Barri del Perpetu Socors,
a la entrada d'Osca per l'Ermita de Sales) Responsables: Agustín (Tel. 625-017-094), Andrés (Tel. 659-610-623) i
Jose (Tel. 629-947-956). Hostal Lizana (atenció especial als pelegrins), plaça Lizana 6 (Tel. 974-220-776). Hostal
El Centre, c / Sanchez Ramírez, 3 (tel. 974-226-823).

286,8

5,0 Chimillas
Petita botiga de queviures. Bar a l'entrada de la Residència de la tercera edat Serra de Guara. Bar al poliesportiu
amb entrepans i menjars.

301,3

14,5 Bolea
Tots els serveis. Casa Turisme Rufino (Tel. 974-272-205). Alberg Municipal : Contactar amb l'hospitaler Javier
Fanlo (Tel. 679-446-392).

307,3

6,0 Anies
Bar i botiga . Dues cases rurals. Casa Basilisa (Tel. 679-584-679) i Casa Castellet (Tel. 689-998-224).

312,0

4,7 Loarre
Tots els serveis, excepte alberg. Camping Loarre (abans d'arribar, a la ctra. del Castell – Tel. 974-382-722). Casa
Rural Pepico (Tel. 974-382-616). Casa Rural Toltén (Tel. 974-382-605). Hospederia de Loarre,
www.hospederiadeloarre.com . Menjars a casa O'Caminero, c / Carretera, 8 (Tel. 974-382-696).

315,7

3,7 Sarsamarcuello
A l'entrada hi ha una font. Alberg (amb cuina) a la part baixa del poble . Claus a casa de Antonio i Pilar (Plaça
Major, 7 Tel. 618-614-669). Sense botiga. Club social a les antigues escoles: la junta ha decidit atendre, en la
mesura de lo possible, els pelegrins (horari reduït : tardas).
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329,9

14,2 Estación de Santa María y la Peña
Forn i bar. El bar ofereix àpats al migdia els dies feiners, els dissabtes prèvia reserva i el diumenge està tancat.
(Tel. 686-504-641 – La mestressa es diu Mariángeles). Forn tancat els dilluns.

339,9

10,0 Ena
Sense bar ni botigues. Alberg municipal ben equipat i amb cuina (cal avisar amb antelació). Ajuntament - Ramon
(Tel. 636-496-343).

347,3

7,4 Botaya
Alberg juvenil Casa del Herrero, C/ Única, s/n, obert en temporada d'estiu i caps de setmana, reserva anticipada
(Tel. 974-359-853, 676-488-691). Ajuntament (Tel. 974-355-758). Font.

351,3

4,0 Monasterio de San Juan de la Peña
Bar obert en temporada d'estiu. Preu especial als pelegrins en la visita al monestir i en la Hospedería, habitacions
i restaurant.

355,4

4,1 Santa Cruz de la Serós
Tots els serveis, excepte alberg. Hostal Santa Creu de la Serós (Tel. 974-361-975)

363,4

8,0 Santa Cilia de Jaca.
Tots els serveis. Alberg municipal de 18 places.
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