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El camí de Sant Jaume 
 

Ordis és ben a prop del camí de Sant Jaume català, la ruta que parteix del cap 
de Creus, porta a Santiago de Compostel·la i fineix al cap de Fisterra. Un 
itinerari que va cap a ponent, ple d’il·lusions i descobertes. 
 

Des de cal Sabater d’Ordis es pot enllaçar 
amb aquest sender, amb una aproximació 
fins al poble de Borrassà a només 2 km de 
distància. En aquest, el camí arriba per la 
plaça de la Geometria i prové el nord, des 
de Figueres que és a 5,5 km de distància. 
 
Posem el comptador a zero. Cap al sud i 
seguint el camí de Sant Jaume, anirem en 

direcció a Creixell (camí dels Pujols).  Al cap de poca estona el vial deixa 
d’estar asfaltat. S’arriba al poble i es baixa per la carretera (que va a la N-II) i 
un cop superat el passallís de la riera, al capdamunt de la costa surt el camí 
terrer cap a Pontós.  
 

Dins d’aquest municipi hi ha indicadors que 
assenyalen la Torre de l’Àngel (km 5), 
edificació restaurada com a mirador que 
s’havia destinat a la telegrafia òptica. Aquest 
era un sistema de comunicació visual del 
segle XIX que es feia des de construccions 
situades en llocs estratègics, emprant aspes 
de colors. D’aquesta manera es podien 
enviar missatges amb relativa rapidesa per 

aquesta línia que comunicava Madrid amb la Jonquera. La invenció de la 
telegrafia elèctrica va deixar obsolet aquest enginy. 
 
Un cop a Pontós, se surt per la plaça dedicada als germans maristes i cap a 
Bàscara. Trobarem el trencant cap a Romanyà d’Empordà / església de Sant 
Medir on hi havia hagut el “Lurdes català”, actualment molt malmès i 
abandonat. 
 

Per camps es continua pel planer proper a 
Santa Anna, fins l’inici del pont de Bàscara 
que cal seguir –hi ha un pas per vianants , 
practicable també per a bicis-, a cada lateral. 
Ens encimbellem al poble, on al davant de 
l’església de Sant Iscle i Santa Victòria, hi ha 
una miranda esplèndida sobre el riu Fluvià i 
dins el temple “el Crist del Fluvià”, obra de 
Josep Ministral en l’absis (km 10,5) 
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