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¿Vols anar al Teatre-Museu Dalí en bicicleta?. Són 10 km 

 

Sortim de la casa de turisme rural El sabater d’Ordis, baixant pel carrer, cap a la plaça 

Espanya. A la nostra esquerra veurem una placeta amb un molí, una premsa d’oli i 

també una olivera. Aquest arbre és un dels conreus més estesos en els terraprims i 

aspres o sigui els terrenys que es troben entre les muntanyes i la plana empordanesa. 

 

Des de la plaça d’Espanya continuarem cap a la dreta, tot seguint la carretera que porta 

a Borrassà. Caldrà vigilar el creuament de la rotonda de la carretera que va de la N-II 

fins a la A-26. Continuarem recte i arribarem al poble que en el seu nom hi ha les seves 

qualitats bo, ras i sà. Per tant, no trobarem pujades que dificultin el nostre passeig fins a 

Figueres. 

 

Travessarem tot el poble per la carretera que ens portaria fins a la N-II, però a la sortida 

del casc urbà trobarem el senyal del camí de Sant Jaume, rètols que ens conduiran fins a 

Figueres. Seguirem aquesta senyalització i passarem per un carrer ample que 

circumval·la la població. Arribarem fins a l’escola local i la plaça de la Geometria. En 

aquesta, uns cartells expliquen com podem mesurar el campanar sense haver-nos-hi 

d’enfilar –que per cert és el més alt de la comarca- o per què és tant elegant el rectangle 

que forma un camp de futbol.    

 

A partir d’aquest punt, el periple prossegueix per la carretera fins que al costat d’una 

granja hi ha un nou rètol que indica Santa Llogaia d’Àlguema, essent aquest un riu 

tributari del Manol i aquest un afluent de la Muga. S’arriba a la rotonda de l’entrada 

nord del poble on també veurem indicacions grogues i blaves que ressegueixen la via 

Augusta. Ens trobem en una comarca de pas, de frontera, i són nombrosos els camins 

que ens porten cap a la resta d’Europa. 

 

Deixant Santa Llogaia enfilem cap a les Forques, veïnat de Vilafant que s’uneix amb les 

urbanitzacions de Figueres. Al final de la recta, apareix la N-II amb un pas per a 

vianants per on podem creuar. Després seguirem el carrer de la dreta (c/ Borrassà) fins 

al primer trencant a la dreta (c/ Mare de Déu de Montserrat), baixarem i, abans de la 

rotonda, hi ha un pas de vianants que ens deixa a la Rambla Nova. Continuem a 

l’esquerra fins el carrer Nou que és ample i molt llarg el qual ens portarà, amb 909 m de 

recorregut, fins a la Rambla. D’aquest passeig urbà fins al Tetre-Museu Dalí hi ha 300 

m. Es recomana fer-los a peu, amb la bici al costat, en trobar-nos amb carrers estrets, en 

el rovell de l’ou figuerenc.  

 

http://www.camidesantjaume.cat/index_esp.php
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