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Etapa 1 Camí Aragonès

De Somport a Jaca
Pirineu aragonès. Del fronterer Somport, a més de 1.600 m d’alti-

tud, a la ciutat de Jaca, antiga capital del Regne d’Aragó, resseguim sen-
ders i camins per la vall que el riu Aragón ha traçat entre les muntanyes 
rocoses del Pirineu aragonès. L’escenari, malgrat les urbanitzacions de 
segones residències, és esplèndid i ofereix tots els atractius de l’alta 
muntanya. L’etapa transcorre íntegrament de baixada, al principi força 
pronunciada i després més suau.
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Somport   < 50 hab / 1.632 alt      

Somport i Jaca estan enllaçades per una línia regular d’autobusos (www.
mavaragon.com; estació d’autobusos de Jaca, tel. 974-35-50-60). L’alberg 
Aysa disposa de bar-restaurant. Albergs, pàg. 128.

 El Port de Somport, que fa frontera entre Espanya i França, és el pas 
natural més accessible dels Pirineus centrals. Envoltat d’un espectacular 
paisatge d’alta muntanya, és el límit entre la vall del riu Aragón, al vessant 
espanyol, i la vall d’Aspe, al vessant francès. La història documentada del 
port es remunta a l’època dels romans, que l’anomenaven Summus Por-
tus. A partir del segle XI va ser utilitzat pels pelegrins procedents del sud 
d’Europa, que seguien el Camí d’Arle o Via Tolosana, un dels quatre camins 
de peregrinació medieval més importants procedents de França (els altres 
confluïen en el pas pirinenc de Roncesvalles).

 Davant de l’alberg Aysa, a peu de la carretera de Candanchú, hi ha 
un monòlit de pedra que indica l’inici del Camí a la comunitat autònoma 
d’Aragó. Baixem per unes escales a l’esquerra de la carretera i prenem 
un bonic sender, a trams amb forta baixada. Passem pel costat de les ruï-
nes de l’antic hospital de Santa Cristina (segle XIII), que havia estat un 
important centre d’acollida de pelegrins durant l’edat mitjana, i seguim fins 
a la urbanització de l’estació hivernal de Candanchú. Salvem el riu Aragón 
pel Puente de Santa Cristina, a l’antiga carretera, i seguim un sender en 
lleugera pujada. Creuem l’N-330 (precaució!) i seguim un sender, a trams 
força malmès, en ferma baixada per boscos d’avets i pins. Abans d’arribar a 
Canfranc Estación, veiem a l’esquerra, sobre un turó, la fortalesa de Col de 
Ladrones, que el rei Felip II va manar construir durant el segle XVI i que va 
ser reconstruïda el segle XIX. Finalment, el camí entra a Canfranc Estación 
pel costat de la boca sud del llegendari túnel ferroviari de Somport.

Canfranc Estación  454 hab / 1.190 alt

Tots els serveis. Alberg i allotjaments, pàg. 128. A l’oficina de turisme lliu-
ren la credencial.

 Aquesta població, avui dia bolcada en els serveis turístics, va créixer a 
l’entorn de la impressionant i gegantina estació internacional de Canfranc, 
d’estil modernista i declarada Monument Nacional. Fou inaugurada, un cop 
finalitzat el túnel ferroviari de Somport, l’any 1928 pel rei Alfons XIII i el 
general Primo de Rivera. El pas fronterer va ser estratègic en les comuni-
cacions entre Espanya i França, però l’accident d’un tren de mercaderies a 
la banda francesa l’any 1970 va ser l’excusa que cercava el govern gal per 
interrompre definitivament el pas de trens. Actualment, l’edifici de l’estació 
es troba en procés de rehabilitació com a museu i hotel de luxe, després 
d’anys de litigis entre l’administració i algunes associacions de defensa 
del patrimoni.

 Pl. del Ayuntamiento. Tel. 974-37-31-41.                     

 Sortim del poble per la vorera d’un dels laterals d’accés al túnel de la 
nacional i passem una petita galeria. Tot seguit creuem per un pont el riu 
Aragón (a l’altra banda de la nacional veiem la Torreta de Fusileros, del 
segle XIX), i continuem per un deliciós sender a través d’una densa fageda. 
Abans d’entrar al poble de Canfranc tornem a creuar l’Aragón.

Canfranc   77 hab / 1.040 alt

Bar-restaurant. Alberg i allotjaments, pàg. 128.

 Documentat ja en el segle XI, Canfranc (el nom deriva de “Campus Fran-
cus”, a causa del cobrament de peatges) neix com a poble fronterer vinculat 
al tràfec de persones i mercaderies del camí cap a França. També va dispo-
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Etapa 1 Camí Aragonès

sar d’un hospital de pelegrins durant l’edat mitjana. L’any 1944 un incendi 
va destruir una bona part del poble i la major part dels seus habitants el 
van abandonar. Dins del nucli antic es conserva una part de la façana de la 
Torre de Aznar Palacín (segle XIV) i l’església parroquial de l’Asunción (se-
gles XVI-XVII). A la sortida, seguint el camí, trobem les ruïnes de l’església 
de la Trinidad (segle XVI). Un xic més endavant hi ha el bonic pont medieval 
Puente de Canfranc (segle XVI), el mateix que creuaren desenes de milers 
de pelegrins segles enrere.     

 A la sortida deixem a l’esquerra l’església de la Trinidad, en estat ruï- A la sortida deixem a l’esquerra l’església de la Trinidad, en estat ruï- A la sortida deixem a l’esquerra l’església de la Trinidad, en estat ruï
nós, i passat el cementiri creuem altra vegada el riu Aragón a través del 
Puente de Canfranc. Poc després la vall es tanca i per una pista pedregosa 
passem dues vegades per sota de la nacional, sempre ben a prop del riu. 
Just a l’entrada a Villanúa ja trobem el desviament a la dreta per continuar 
el camí, tot deixant a l’esquerra (a 450 metres) el centre del poble, on hi 
ha els serveis.

Villanúa   460 hab / 953 alt

Disposa de tots els serveis. Albergs i allotjaments, pàg. 128.

 A l’entrada, al costat mateix del camí, trobem la cova de les Güixas (brui-
xes), un curiós fenomen càrstic de galeries subterrànies calcàries on es diu 
que s’hi celebraven aquelarres. Es fan visites guiades (tel. 974-37-81-39, 
www.sargantana.org). Al nucli antic de la població hi ha l’església de San 
Esteban (segle XVIII).

 Hi ha una variant, mal senyalitzada i un xic confusa, que creua Villanúa 
i pel vessant esquerre de la vall, primer a través de senders i després per 
pistes de terra, arriba a Castiello de Jaca per la part baixa del poble, on hi 
ha la nacional. Nosaltres seguim el camí principal i, per tant, a l’entrada a 
Villanúa girem a la dreta, travessem per un pont el riu Aragón i prenem una 
còmoda pista de terra que avança al costat esquerre de la nacional. 
3,0 Creuem la nacional. Seguim una pista en lleugera pujada. 
1,6 Carretera d’Aratorés. La seguim a l’esquerra (el poble ens queda a la 
dreta, a 800 metres) en baixada i, just a tocar de la nacional, prenem una 
pista a la dreta. L’anem seguint i ja sortirem a la part alta de la població 
de Castiello de Jaca.
2,2 Castiello de Jaca.
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Castiello de Jaca   200 h / 880 alt

Bars, restaurants i botigues. Allotjaments, pàg. 128.

 És un bonic poble emplaçat sobre un turó. Destaca, a la zona més alta, 
l’església de San Miguel, d’origen romànic (segle XII), però ampliat i refor-
mat en segles posteriors.

 Després de travessar tot el poble en forta baixada sortim a la nacional. 
La creuem, seguim recte i, cent metres més endavant, creuem el riu Aragón 
per un pont. Just passat, prenem una pista a la dreta. Més endavant supe-
rem el riu Ijuez per un pas empedrat concebut a tal efecte. A l’esquerra ens 
queda la via del tren, i a la dreta l’Aragón i l’N-330. Creuem, per un túnel, la 
nacional, i hi seguim en paral·lel. 
5,4 Hotel Charlé. Té restaurant. Seguim recte, tot mantenint a l’esquerra 
la nacional i a la dreta el riu. Passem per l’ermita de San Cristóbal i un xic 
més endavant ja sortim a l’avinguda de Francia, que seguim fins al centre 
de Jaca, on hi ha la catedral i la ciutadella.
3,2 Jaca. Catedral.

 Jaca   12.736 hab / 815 alt

Àmplia oferta de serveis. Alberg i allotjaments, pàg. 128-129. A l’església 
de Santiago lliuren la credencial.

 Jaca és una ciutat protagonista tant pel que fa a la història d’Aragó com 
al mateix Camí de Sant Jaume. I fou la primera capital del Regne d’Aragó, 
l’any 1035, per manament del rei Ramir I d’Aragó. El llegat històric i artís-
tic de la ciutat és extens, i destaquen dos monuments extraordinaris: la 
catedral i la ciutadella. La catedral de Jaca (segles XI-XII), dedicada a Sant 
Pere, és una de les primeres construccions romàniques d’Espanya, i durant 
els segles XII i XIII es va convertir en un referent arquitectònic per a altres 
edificacions. L’element més destacat, i posteriorment molt utilitzat en el ro-
mànic aragonès, és el crismó al centre del timpà de la portada, situat entre 
dos lleons. Ben a prop de la catedral hi ha la ciutadella de Jaca, impressio-
nant fortificació militar pentagonal que es va començar a construir, a finals 
del segle XVI, per ordre de Felip II, el qual temia una invasió francesa que 
no es va produir. Es troba gairebé intacta i es pot visitar. Altres monuments 
d’interès de Jaca són: l’església de Santiago, aixecada durant el segle XI i 
renovada el segle XVIII; l’església de San Salvador y San Ginés (segle XII), 
que conserva el valuós sarcòfag romànic de la infanta Sança, filla del rei 
Ramir I d’Aragó; l’església del Carmen (segle XVII), amb portada d’estil ma-
nierista; l’edifici de l’Ajuntament (segle XVI), i, finalment, el pont medieval 
de San Miguel (pel passeig de la Constitución, a 1 km del centre), que data 
del segle XV i que salva el riu Aragón mitjançant un gran arc. Avui dia Jaca 
és una ciutat molt dinàmica i una de les capitals turístiques del Pirineu, en 
la qual els esports d’hivern tenen un protagonisme especial. 

 Pl. de San Pedro, 11-13. Tel. 974-36-00-98.                     
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