
WATER, THE SOURCE 
OF LIFE

VINE,  DESCOBREIX!LA

SANTUARI FONT DE LA SALUT ÀREA INTERPRETATIVA 
D’OLIVERES MIL·LENÀRIESEmblema arquitectònic, cultural i espiritual 

de Traiguera, és una de les mostres de 
l’esplendorós passat de la població. Iniciat 
el 1384, es tracta de l’únic Santuari de 
Castelló amb salvaguarda reial, des de 1542, 
confirmada per Butlla Papal en 1555. La 
seua arquitectura i pintures barroques, són 
d’un valor incalculable. Presidint l’entrada a 
l’església, se situa el pòrtic renaixentista de 
1588.

Il·lustres personalitats, reis, prínceps, cardenals 
i bisbes han passat per aquí al llarg de la 
història.

Traiguera compta amb un total de 589 
oliveres Mil·lenàries repartides pels 
seus 60 km2 de superfície. Visitant 
l’àrea interpretativa de Traiguera podeu 
gaudir d’una mostra d’aquests arbres 
monumentals. 

Entre les oliveres que hi trobareu, podreu 
contemplar la més antiga del municipi 
amb 1.046 anys d’antiguitat, que data de 
l’any 971, i té un perímetre de tronc de 
6,40 metres.

TRAIGUERA VIRTUAL
Al Reial Santuari de la Font de la Salut, hi 
trobareu un espai d’interpretació turística 
amb els més avançats elements de 
divulgació: audiovisuals i ulleres de realitat 
virtual per gaudir dels atractius de Traiguera 
amb imatges i vídeos  en 360º, que us 
permetran completar un passeig virtual per 
la història, el patrimoni i les tradicions de 
Traiguera. 

Aquest espai disposa d’una sala de tastos on 
podreu descobrir la història de les oliveres 
mil·lenàries i gaudir dels seus gustosos olis 
amb tastos comentats.

UN PASSEIG PER...

UBICACIÓ DE L’ÀREA 
INTERPRETATIVA

+ INFO
Tourist Info Traiguera
De 11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 18.30 h. Dilluns tancat.

Telf. 964495125  / 964765869
Email info@traiguera.es
Web turisme.traiguera.es
Loc. c/ Mayor, 17, 12330 Traiguera, Castellón
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TRAIGUERA

Consulta a turisme.traiguera.es les 
diferents opcions i combinacions de 
visites!disponibles des de 2 ".

!

Opció 1. Reial Santuari Font de la Salut i 
Centre d’Interpretació.

Opció 2. Traiguera Monumental i Museu 
Parroquial

Opció 3. Àrea Interpretativa d’Oliveres 
Mil·lenàries

Opció 4. Cata d’Olis.

Horaris de visites al Reial Santuari: 
11.15 h, 12.00 h, 12.45 h, 16.45h, 17.30h, 
18.15h



WATER, THE SOURCE 
OF LIFE
AIGUA, FONT DE VIDA
Durant la visita de Sant Vicent Ferrer a 
Traiguera l’any 1413, el Sant va passar per 
aquesta font i la va beneir dient a la multitud 
que l’acompanyava que mai hi faltaria 
l’aigua, i així ha estat des del segle XIII que 
està documentada la font.

Tot i que la capella en homenatge al Sant 
i als seus miracles data de 1611, aquest 
brollador ha acompanyat la presència dels 
humans en aquestes contrades des de que 
s’hi van instal·lar. 

La font de Sant Vicent no és l’únic brollador 
que s’hi pot trobar en aquest barranc, cosa 
que s’evidencia sempre que hi plou amb 
importants crescudes del barranc. És per 
això que aquest passeig rep el nom de 
“Passeig dels Brulladors”. 

De ben antic l’aigua ha jugat un paper 
fonamental en aquest indret de Traiguera, 
modelant el paisatge amb tot un seguit 
d’infraestructures hidràuliques com són 
els safarejos, les sènies i la canalització del 
barranc, amb un important paper defensiu 
per a la població.

Les restes de terrissa més antigues trobades 
a Traiguera es remunten a ceràmica 
de l’època ibera, però les peces més 
emblemàtiques com el cànter, la canterella 
i el marraixó, posseeixen motius decoratius 
atribuïts a un origen àrab o sarraí. 

Aquesta tradició dels terrissers continua 
i actualment es pot visitar el Taller de 
Terrisseria Germans Mellat, a Traiguera.

TRADICIÓ TERRISSERA
Edifici inacabat d’estil renaixentista (s. XVI-
XVII),  construït sobre una edificació gòtica 
anterior. Destaca la porta renaixentista 
lateral, decorada segons els patrons de 
Vignola, la volta de creueria i l’estucat de la 
decoració interior. 

Al Museu Parroquial, hi ha obres d’orfebreria 
de gran bellesa, com una arqueta d’ivori 
del s. XV, una Custòdia de Plata de l’orfebre 
Joan Olcina (1414), una Creu Processional 
major de plata de Bernat Santalínea (1415) i 
una Creu Processional menor (1476-1526).

Les defenses de Traiguera ens permeten 
recórrer la seua història. Tot i que de la 
primera muralla medieval hi ha poques 
dades, es conserven restes de llenços 
d’aquesta i el Portalet que tanca el recinte 
emmurallat (s.XIII-XIV) així com altres que 
van servir de base a la nova muralla al Sud-
oest.

Al recinte amb baluards del s. XVI, els murs 
deixen de ser rectes per incloure figures 
geomètriques projectades cap a l’exterior. 
Queden restes de la base dels bastions 
prop del barranc de la Font.

PATRIMONI RELIGIÓSRECINTE EMMURALLAT

FONT DE SANT VICENT

PASSEIG DELS BRULLADORS

MURALLA I BALUARDS RENAIXENTISTES

“EL PORTALET”. MURALLA MEDIEVAL ESGLÉSIA DE L’ASSUMPCIÓ
ARTESÀ TERRISSER

ORFEBRERIA DEL MUSEU PARROQUIAL MOSTRA DE PECES TRADICIONALS


