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Situació
El terme municipal de Vilafant es troba gairebé en
el centre geogràfic de la comarca de l’Alt
Empordà. El delimiten 24 quilòmetres de la línia
fronterera pirinenca, 15 del mar i 14 dels límits
amb les altres comarques gironines, de la
Garrotxa, a la part oest, i del Pla de l’Estany, al
sud. Té una extensió de 8,23 km2, una dècima
part de la qual és sòl urbà. En el fogatge de 1708
es diu que el municipi “té de llarch 2 quarts,
dampla 1 quart i mig i de circumferència 5 quarts”.
Està emplaçat a dos quilòmetres i mig a ponent
de Figueres sobre una topografia de poca
elevació en la seva meitat meridional i oriental, on
es troba amb la plana al·luvial empordanesa,
lleugerament ondulada a la banda septentrional i
occidental, amb la qual s’inicien els primers
contraforts dels terraprims.
Els fitaments dels anys 1819, 1928 i 1944
assenyalen oficialment els límits territorials del
terme municipal de Vilafant, que són: per la part
de llevant i tramuntana amb el de Figueres
mitjançant els agents naturals de la riera
Galligans i el rec Susanna; a ponent, els
municipis de Llers, des del còrrec dels Carnissers
a la coma Llobatera fins a la Garriga d’Avinyonet,
i d’Avinyonet de Puigventós, des de la Garriga
fins a la timba d’en Baqué; i al sud amb els de
Borrassà, des de la timba d’en Baqué fins al pla
del Timoner, i de Santa Llogaia d’Àlguema, des
del Pont del Príncep al pla del Timoner, en bona
part separat per la riba del riu Manol. Al sud-est
confina al llarg de mig quilòmetre amb la
carretera nacional II.
Les altituds de la zona elevada corresponen a
minses serralades de formes arrodonides on
s’alcen els petits turons del coll de les Forques
(47 m), Palol Sabaldòria (64 m), l’Arengada (76
m) i Puig Grau (111 m) prop de les pedreres
d’Avinyonet de Puigventós, des d’on s’albira la
plana de la comarca i el castell de Sant Ferran de
Figueres.

5

