
Descobrix el nostre entorn natural
Rodejada per una 
catifa verda de ta
rongers, un laberint 
de séquies, molins i 
alqueries, Faura es 
troba a les faldes 
de la Rodana, que 
està a 190 m sobre 
el nivell de la mar. 
La Rodana és un 

contrafort calcari de la serra d’Espadà.  És el nostre xico
tet pulmó verd. 
A les faldes de la Rodana es troba el bosc mediterrani-
parc urbà la Rodana amb 6.688 m2  i que ha permés, 
a més de la recuperació de l’espai i la rehabilitació pai
satgística , l’accés directe a la muntanya des del poble, 
la  qual  cosa s’havia   perdut des que  es  va  fer  l’explo
tació agrícola. Un racó on poder perdre’s del soroll del 
poble i gaudir d’un passeig tranquil i seré.
Tant la Rodana com el bosc mediterrani són entorns que 
s’han de conservar, perquè ens abasteixen d’oxigen, de 
vida.  Per  això cada any, el Dia de l’Arbre es repoblen 
les dues zones amb espècies autòctones, com la murtra, 
el margalló, les sureres, les carrasques i altres arbusts.
Una altra alternativa per descobrir el nostre entorn na
tural és fer alguns dels senders senyalitzats pel Centre 
Excursionista  La Vall de Segó.
O bé fer la ruta dels espais de l’aigua que és el testi
moni més significatiu d’una societat i una cultura agrà
ria que està essent abandonada de forma accelerada. 
Les nostres terres són fertilitzades per les aigües de la 
font de la Vall de Segó o font de Quart. 
Al terme de Faura es pot veure el sistar de Faura que 
dividix les aigües de 
Faura i Rubau, una 
construcció situada 
sobre la séquia ma
jor per evitar la ma
nipulació dels parti
dors pels regants. 
Una volta superat 
el sistar de Faura i 
abans d’arribar a 
les marjals, les ai
gües de la Font passen pel llavaner. L’origen del llava
ner  es  troba  als primers anys de la postguerra, i a fi 
de conservarne el valor testimonial, ha estat rehabilitat 
per l’Ajuntament, convertintlo en una sala polivalent   

d’exposicions,   però 
sense deixar de tin
dre l’ús tradicional,  ja  
que  encara hi ha do
nes que van a llavar la 
roba.  Però també era 
i és un lloc de reunió 
on la gent conversa 
sobre tot tipus d’as
sumptes, des de la fei
na fins a l’amor, com si fora l’àgora dels grecs. 
Seguint el recorregut de les aigües de la font es poden 
veure els molins, la resta de sistars i tot l’entramat de 
séquies dissenyat pels romans i millorat i optimitzat pel sis
tema andalusí, i que va sofrit transformacions posteriors.
També podem passejar pels diferents jaciments arqueo
lògics dels antics llogarets d’origen àrab, ja que Faura és 
el resultat de la progressiva fusió d’una sèrie d’alqueries 
conegudes com “Els Llogarets de Segó”, hui desaparegu
des. Sense oblidar que la Via Augusta travessa el terme de 
nord a sud.

F A U R A

AJUNTAMENT DE FAURA
www.faura.es

A cop d’ul
l




