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es altres urbanitzacions que
s’han expandit pel terme
municipal de Vilafant són:

L’Arengada. El primer projecte
d’ordenació urbana d’aquest
sector data del 1962. Està
situat a la carretera de
Figueres a Vilafant. Hi havia
dues cases isolades amb el
nom de l’Arengada. La del turó
més proper a Vilafant era
l’Arengada Nova, i era un casa
de pagès, i la de més avall era
l’Arengada Vella, i era una
carnisseria. Ara, el sector
ocupa 120.440 m2 i l’habiten
439 persones. A tocar hi ha la
urbanització de les Oliveres, de
superfície 28.679 m2.
Les Forques. Consta de
149.315 m2 i té 720 habitants.

Fou una zona important, ja que
hi passava la carretera de
Santa Llogaia d’Àlguema, la de
Palol Sabaldòria i la de les
rajoleries.
El nom de les Forques és
documentat el 1554 quan es diu
que al lloc de les Forques, de la
parròquia de Sant Ciprià de
Vilafant, batllia de Figueres, hi
havia unes forques de pedra
que avisaven els vianants que
en aquella demarcació es
podien jutjar tota mena de
delictes i es podia aplicar la
pena de mort.
Els tràmits inicials de la
urbanització es van iniciar el
1962. Disposa d’un centre cívic.

A la urbanització del
Camp dels Enginyers el rec
Susanna fa frontera amb el
terme municipal de
Figueres i un dia es
convertirà en un carrer
d’ambdues poblacions.

En aquest lloc hi passa el canal
de regatge de la comarca i la
mina que movia el molí de les
Forques o de l’Arròs de l’Amiel.
Era un molí per a moldre el blat,
i posteriorment es va fer servir
per a treure la clova de l’arròs.
La mina provenia d’una resclosa
del mas de Palol, al riu Manol i
hi podia passar una persona

dreta. La bassa on es recull
l’aigua té capacitat per a un milió
de litres. Les moles del molí
eren de pedra de Bordeus
perquè deixaven la farina més
blanca. Des d’aquest molí es va
portar una derivació de la mina
al molí de la Creu de la Mà de
Figueres. En aquest lloc hi havia
la casa de menjars dita El Prado
Empordanés, amb una Sala de
festes on hi anava la gent a fer
ressopons i balls per
Carnestoltes.
Closes d’en Clarà. És una
urbanització de 45.298 m2 i 100
habitants. Es tracta d’un terreny
fondal, com el seu nom indica, a
l’extrem de migdia, tocant a
Figueres. Iniciada el 1961.
El Parc de Vilafant. És una
continuació del nucli antic per la

part de llevant. Ocupa 61.190
m2 i hi resideixen 93 habitants.
La dels Rajolers que, igualment,
és una expansió del nucli urbà
pel sector de les escoles.
El Pont del Príncep. És
considerat part del disseminat,
sense pla d’ordenació urbana.
Segons l’historiador figuerenc
Eduard Rodeja, el nom del
Pont del Príncep fou un nom
popular que es va donar a
aquest lloc quan el 1814 va
retornar de França a Espanya
el rei Ferran VII, un cop
acabada la guerra contra el
francès. En trobar-se a
Figueres va coincidir amb unes
fortes pluges que van fer
créixer el riu Manol, per la qual
cosa resultava infranquejable
el gual del camí reial. Llavors,

perquè el rei pogués passar
sense problemes, es va aixecar
un pont provisional i des de
llavors l’indret es coneix com el
Pont del Príncep. En aquest
punt el 1877 encara no hi havia
pont, sinó que continuava
havent-hi un gual, i per això
s’hi va construir una caseta per
a sopluig d’una parella de la
Guàrdia Civil que, en dies de
mal temps, hi prestava servei
amb la missió d’avisar i ajudar
la gent en cas de crescuda
del riu.
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Els centres cívics de Les
Mèlies del Camp dels
Enginyers i de les Forques.

