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D’Ordis a Avinyonet de Puigventós (6,5 km) 

 
 

 

Sortim de la casa de turisme rural El Sabater d’Ordis (km 0) i 
baixem pel carrer fins a la plaça Espanya. Trobarem a 
l’esquerra les moles i la premsa d’un trull d’oli. Tot i que el 
poble deu el nom al cereal ordi –per la fira anual es serveix 
cervesa artesana fabricada amb aquest gra-, en el terme 
municipal també es planta olivera.  

 

Des de la plaça Espanya anem pel carreró de l’esquerra fins 
a l’església, que deixem a la dreta, per anar a la plaça del 
Sabater d’Ordis, personatge local immortalitzat en la Balada 
del Sabater d’Ordis del poeta Fages de Climent. Seguirem pel 
carrer a la dreta i després el primer a l’esquerra per sortir del 
poble. 

 

A uns 900 m, passarem per sota el pont de la carretera i 
prosseguirem recte pel camí terrer que amb suau baixada 
ens portarà a la urbanització Mas Pau (km 2,7). Tot fent 
aquesta via, circumval·larem la urbanització per l’est i al km 
3,260 trobarem una bifurcació amb un transformador on 
caldrà trencar a l’esquerra (direcció estanys mas Margall).  

 

Al km 3,5 hi ha el ramal a la dreta que passa per dessota la 
carretera A-26 per anar a Avinyonet. Abans de desviar-nos 
cap a aquest poble, podem seguir les indicacions per anar a 
les ruïnes de la vil·la del la Font del Vilar (km 4,5), que 
conserven la base d’un habitatge i un petit bany termal romà, 
davant la muntanya de la Mare de Déu del Mont. Cal seguir 
doncs pel c/ Nord fins al creuament amb el c/ Ronda. 

 

Després de visitar la vil·la podem tornar pel carrer de la dreta 
–que és paral·lel a l’A-26. Veurem algun roure monumental. 
Després de creuar per davant del pas cap al restaurant Mas 
Pau, localitzarem el camí que va a Avinyonet. Passarem sota 
l’A-26 i enfilarem un vial que passa entre alzines i lledoners 
de bones dimensions. Creuarem el riu Manol per un gual 
(¡Atenció si hi ha riuades!) i un cop superat apareix el rètol de 
les basses del mas Margall, resultants de la restauració d’una 
gravera.   

 

Passada aquesta desviació, l’itinerari fa una petita costa per 
pujar a la urbanització d’Avinyonet on hi ha les escoles. En 
aquest creuament, on comencen els carrers, seguirem cap a 
la dreta, en sentit contrari a les agulles del rellotge. Amb 
compte ja que els carrers són estrets i atenció als senyals, 
arribarem a la façana del castell-església, des d’on hi ha bona 
vista (km. 6,5). Des d’aquest poble podem “entrar” a l’espai 
natural Garriga d’Empordà, amb moltes construccions de 
paret seca.  
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