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establerta la democràcia
es van celebrar les
primeres eleccions lliures.
Foren les generals del mes de
juny de 1977, en les quals els
vilafantencs van repartir els vots
de la següent manera: Pacte
Democràtic 277, Socialistes 154,
Unió de Centre Democràtic 96,
PSUC 85, Lliga 36,
Independents 25, Unió de
Centre 20, Unitat de Treball 17,
Esquerra de Catalunya 15,
Alianza Popular 9 i Unió
Socialista 4. Quan, dos anys
després, en el mes de març de
1979 es tornaren a celebrar
eleccions generals els resultats
havien canviat. El PSC va
obtenir 283 vots, CC-UCD 158,
CDC-U 116, PSUC 41, ERC 37 i
CD 33.
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En el referèndum per aprovar la
nova Constitució Espanyola del
1978 el poble va donar 703 vots
a favor i només 25 en contra. Un
any després es féu el referèndum
de l’Estatut de Catalunya, amb el
resultat de 566 paperetes a favor
i 46 en contra. Al mes d’abril van
tenir lloc les primeres eleccions
municipals democràtiques i els
vots dels vilafantencs atorgaren 5
regidors a C.C.-UCD, 2 al PSC i
2 a ERC. Finalment, a les últimes
eleccions municipals del 1995,
els resultats foren: CiU 527 (4
regidors), PP 433 (3), ViU (Grup
Independent Vilafant Unit) 346
(2), PSC 272 (2) i ERC 114 vots.
El 19 de juny de 1993 va visitar
Vilafant el President de la
Generalitat de Catalunya, Jordi
Pujol, per inaugurar el Centre

Racó de la plaça amb el
carrer de Borrassà, on hi
havia hagut la primera
Casa de la Vila i l’escola
pública dels nens.

Cívic les Mèlies. Aquesta és, fins
ara, la màxima recepció política,
que hi ha hagut al poble.
Durant els vint anys de
democràcia s’han portat a terme
nombroses millores urbanes i de
serveis i a la vegada s’han
consolidat totes les
urbanitzacions, perfeccionant la
normativa dins del Pla General
de la zona geogràfica de les
rodalies de Figueres. Amb
caràcter general sobresurten les
obres de construcció de la nova
casa de la Vila, de les modernes

escoles, el camp municipal
d’esports, la piscina i la pista de
tennis, les prestacions cíviques,
la posada en funcionament de
Ràdio Vilafant emissora
municipal, ampliació del
cementiri, solució del
subministrament d’aigua potable
i depuració d’aigües residuals,
entre altres. També destaca la
creació del dispensari muncipal,
que compta amb practicant, dos
metges i una llevadora. Està
situat a l’edifici de l’antic
escorxador, degudament
remodelat i ampliat.
Una altra novetat en el poble,
arran d’una ordre emesa pel
Ministeri de Justícia l’any 1992,
ha estat que l’Agrupació de
Jutjats de Pau a la Comunitat
Autònoma de Catalunya

s’apliqués a la població de
Vilafant. A la seva secretaria s’hi
van concentrar els jutjats de pau
de Vilafant, Borrassà,
Vilabertran, Peralada, Vilasacra, Pau, Cabanes i Vilamalla,
amb una població de 7.202
habitants. El jutjat consta d’una
secretària i un agent de
l’Administració de Justícia, i s’hi
fan judicis de faltes fins a una
certa quantitat, actes de
conciliació i diligències dels
jutjats de primera instància de

El President de la
Generalitat, Jordi Pujol, va
visitar Vilafant el 1993
amb motiu de la
inauguració del centre
civic Les Mèlies.

El carrer de Figueres s’ha
convertit en una important
via de comunicació entre el
poble i les noves
urbanitzacions. Encara es
conserva, a la cantonada,
una antiga casa amb la
façana feta enterament de
rajol vist.

Figueres. Aquesta agupació
portà polèmica pel fet que
integrava pobles tan llunyans
com Pau o Peralada, i en canvi
no s’hi van incloure poblacions
veïnes com Avinyonet, Llers,
Santa Llogaia d’Àlguema, etc.
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