Cronologia

400-300 aC Poblat ibèric de Palol
Sabaldòria.

900-1000

Església preromànica de
Palol Sabaldòria.

1017 Apareix per primera vegada el nom de
Villa Fedanti en una butlla del papa
Benet VIII.

1020 Es menciona Villa Fedancio i Villa
Palaciol en el testament del comte
Bernat de Tallaferro.

1119 Se cita per primera vegada l’altar de
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l’església de Sant Cebrià en un acte de
testimoniatge.

1134 En el testament de Pere Ramon de
Vilafant és esmentat Arnau de Palol.

1167 El bisbe de Girona dóna al monestir de
Ripoll l’església sufragània del castell de
Palol.

1182-1186 Se cita un canonge de la Seu
de Girona dit Arnau de Vilafant.

1193 Torna a esmentar-se l’església de Sant
Cebrià de Viladefante, segons consta en
el testament de Ramon de Vilafant.

1294 La població de Vilafant passa a
dependre de la Batllia de Figueres.

1304 Vilafant forma part de la jurisdicció de la
vegueria de Besalú.

1359 Primer fogatge. Vilafant tenia 23 focs i
Palol Sabaldòria 3, amb un total d’uns
140 habitants.

1365 L’església de Sant Cebrià va sofrir
importants destrosses ocasionades pels
soldats francesos.

1379 És al·ludit el lloc de Palaciolo
Çabauloria.

1542 Construcció del mas Requesens.
1587 El priorat de Lladó tenia propietats a
Vilafant.

1716 Amb el decret de Nova Planta la
població de Vilafant passa a la
jurisdicció del Corregiment de Girona.

1753 Forn de rajols propietat de la família
Junquer, subministradora de les obres
del castell de Figueres.

1781 Construcció de la casa pairal de can
Massanet.

1802 Vilafant passà a la dependència del
Corregiment de Figueres. Fou una
divisió territorial político-administrativa
que va perdurar fins al 1833, amb
algunes petites variacions.

1833 La població va quedar inclosa a la
província de Girona i va passar a formar
part de la comarca de l’Alt Empordà.

1834 Com a resultat d’aquesta disposició va
passar a pertànyer al Partit Judicial de
Figueres.

1844 Construcció de la casa pairal de can
Massanet.

1866 Plantació d’arbres a la nova carretera de
Figueres a Besalú pels afores de la vila.

1880 Inici de la producció de rajols de la
bòbila de can Soler.

1904 Plantació de l’Arbre de la Llibertat a la
plaça Major.

1911 Inauguració de l’enllumenat elèctric.
1912 Inici de les obres del nou cementiri.
1913 Posada en funcionament de la fàbrica
de mosaics d’en Soler.

1921 Primera construcció de les quatre torres
modernistes.

1928 Formació del primer equip de futbol.
1929 Constitució del Centre Cultura i Esbarjo.
1930 S’inaugura el local del Centre Familiar
Recreatiu.

1931 Construcció de l’edifici de les escoles
públiques.

1932 Construcció de la nova carretera de
Vilafant a Borrassà per la ronda nord.

1934 Construcció de la Casa Ajuntament al
carrer de l’Església.

1938 L’Institut de Batxillerat de Figueres es
trasllada a la Torre d’en Dolfo Soler

1949 Explosió i incendi del trull, amb vuit
morts i setanta ferits.

1960 Inici de les obres de la primera
urbanització fora del nucli urbà, a la
zona de les Forques.

1965/75 Es van construir les clavegueres, es
va instal·lar la xarxa d’aigua
potable, es pavimentaren els
carrers i s’inicià el servei de
recollida domiciliària
d’escombraries al nucli urbà antic
de Vilafant.

1986 Construcció de les noves escoles.
1988 Construcció de l’església de Santa
Maria a les Forques.

1991 Inauguració del Complex Esportiu Els
Pins.

1992 Construcció del Parvulari.
1993 Inauguració local social de Les Mèlies.
1995 Inauguració de la nova Casa de la Vila.
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