HISTÒRIA
Faura és d’origen àrab, la població fou el resultat de
la progressiva fusió d’una sèrie d’alqueries conegudes
com “Els llogarets de Segó”, hui en dia desaparegu
des, quedant el nom de les partides, segurament al
lloc de l’emplaçament primitiu.
Després de la conquesta va quedar sota la jurisdicció
de Morvedre (Sagunt) i durant l’Edat Mitjana, fou co
munitat mixta, habitada per cristians i musulmans fins
a l’expulsió el 1609.
Per Reial Privilegi de Joan III d’Aragó, el 4 de maig de
1473, es va constituir en senyoriu i fou entregada a
la família Monsoriu, a qui va pertànyer fins al s. XVI
que passà als Vilarrasa, quan els descendents de Pere
Raimond de Monsoriu, primer senyor de Faura, s’uni
ren en vincles matrimonials.
El 1647, Felip II va convertir Faura en comtat, passant
poc després a la família Vives Canyamàs. De 1884 a
1906 va estar fusionada amb Benifairó de les Valls, for
mant la “Vila de la Unió”.

VISITEU
El carrer Cavallers i la plaça
d’Almorig, anti
ga plaça major
del poblat d’Al
morig, de po
blació majorità
riament musul
mana, que amb
el temps acabà
annexionant-se
a Faura. Encara, hui en dia, es manté la forma original
de la població, tret d’una intervenció urbanística a les
primeries dels 80, que la travessa de llevant a ponent.
La Casa Comtal,
coneguda com el
Palau, un dels
edificis d’interés
historicoartís
tic millor conser
vats. Era als pri
mers temps una
xicoteta fortale
sa que defensa
va l’antiga alqueria islàmica, aspecte que va conservar

fins que es va convertir en casa residencial el s. XV,
perdent la major part dels elements fortificats.
L’església dels
Sants Joans que
data del s. XVI,
i que es tornà a
reedificar a les
darreries del
s. XVIII en dues
fases, del 1760
al 1774 i del
1775 al 1790,
pel creixement
de la població. El campanar antic es mantingué de for
ma provisional, i després definitiva, restant intacte fins
a l’actualitat.
El sistar de Faura, que dividix les aigües de Faura i Ru
bau, és una construcció, situada sobre la séquia major
del terme per evitar la manipulació dels partidors pels
regants.
El molí de Dalt,
que junt al molí
de Baix forma
ven part de les
antigues propie
tats del comte
de Faura i que va
funcionar única
ment per mitjà
de la força hi
dràulica fins al tancament el 1950.
El llavaner té
l’origen en els
primers anys de
la postguerra, i
ha estat rehabili
tat per l’Ajunta
ment, a fi de con
servar-ne el valor
testimonial, con
vertint-lo en una
sala polivalent
d ’ e x p o s i c i o n s ,
però sense deixar de tindre l’ús tradicional, ja que en
cara hi ha dones que van a llavar la roba. L’aigua del
llavaner procedix de la font de Quart. Al costat, l’es
corxador també rehabilitat com sala multiús.

El paratge natural de la Rodana, un contrafort in
tegrat a la serra de la Calderona, situada a menys
de 200 m sobre el nivell de la mar i que permet
gaudir d’una vista esplèndida de la Vall de Segó i
d’Almenara, una gran catifa verda de tarongers,
amb séquies, molins i alqueries.

FESTES
La Fira té probable
ment els seus orígens a
l’Edat Mitjana i es trac
taria d’una concessió
reial, o una concessió
senyorial dels senyors
de Faura. Antigament,
i al voltant de la festi
vitat de Santa Bàrbara,
era la festa major de
Faura i pòrtic de les ce
lebracions nadalenques.
A principis del segle XX, es va substituir el forment i
el raïm per les taronges, i en coincidir el dia de Santa
Bàrbara en plena campanya tarongera, es va traslla
dar a l’agost, i la fira romangué al primer diumenge
de desembre.
Les Festes d’Agost
dedicades a l’Assump
ció, Santa Bàrbara i
Sant Roc, inclouen
quasi tots els elements
tradicionals del poble
valencià, com els bous
al carrer, la pilota, les
danses, la música, els
focs d’artifici, els balls
i les processons. 
Un dels actes més espe
rats i més vistosos és la
baixada de la imatge
des de l’ermita fins a
l’església, acompanya
da per una explosió
de color dels coets, la
música de la Societat
Joventut Musical i les
danses amb tabal i la
dolçaina.
Fotografies:
Arxiu Ajuntament
M. Jesús Mechó Forner

Plaça Enric Garcés, 1
www.faura.es
ajfaura@fauraweb.net

AJUNTAMENT DE FAURA
Zones d’esplai i esportives
Els parcs de la Rodana i de la Canaleta,
el poliesportiu, la piscina, el pavelló
multiús o el trinquetet.
Telèfons d’interés

•
•
•
•

• Ajuntament: 96 260 00 04
• Treballadora social: 96 260 26 33
• Policia local: 669 491 216
• Centre de Salut: 96 260 04 67

•
•

Horaris Municipals
Ajuntament: de dilluns a divendres, de
9 a 14 h. Dissabtes, de 9 a 13 h.
Treballadora social: dimarts, de 9 a 14 h.
Biblioteca: de dilluns a divendres, de
16.30 a 20.30 h.
Saló d’actes i sala escorxador: Ús, prèvia
sol·licitud a l’Ajuntament almenys amb
3 dies d’antelació.
Llavaner: de 10 a 20 h.
Font d’aigua: de 9.15 a 19.30 h.

• Zona d’acampada: Ús, prèvia sol·licitud a
l’Ajuntament. Caps de setmana i festius
oberta a partir de les 9.30 fins a les 21 h.

• Farmàcia: 96 260 00 55

• Cementeri: de 10 a 20 h.

• Notaria: 96 260 50 62

• Mercat: els dimarts, de 8 a 13 h. Els
dissabtes, de 8 a 13 h, però només
verdures, embotit i dolços.

• Taxi: 686 962 530

www.faura.es
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