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La història de Bukayrän, nom amb què els àrabs batejaren 
Bocairent, es remunta fins als primers passos de l’homo sapiens a 
les nostres terres: nombrosos jaciments prehistòrics i el 
descobriment del lleó iber de Bocairent són el millor testimoni.   
La seua història, eminentment tèxtil, comença, almenys, a meitat 
del segle XIII, amb la instal·lació de molins hidràulics, afavorida 
per la presència dels rius Vinalopó i Clariano. Destaquen els 
batans i aquells dedicats a la fabricació de productes tèxtils, 
precursors d’aquesta indústria i de la que el barranc de la Fos, que 
tot just comença als peus de les Covetes dels Moros, és un 
exemple inequívoc.

La historia de Bukayrän, nombre con el que los 
árabes bautizaron Bocairent, se remonta a los primeros 
pasos del homo sapiens en nuestras tierras: numerosos 
yacimientos prehistóricos y el descubrimiento del león 
íbero de Bocairent son el mejor testimonio. 
Su historia, eminentemente textil, comienza, al menos, a 
mediados del siglo XIII, con la instalación de molinos 
hidráulicos, favorecida por la presencia de los ríos 
Vinalopó y Clariano. Destacan los batanes y aquellos 
dedicados a la fabricación de productos textiles, 
precursores de esta industria y de la que el barranco de 
la Fos, que justo comienza a los pies de les Covetes dels 
Moros, es un ejemplo inequívoco. 

Val Cas Eng Bukayrän history, name with which Arabs called 
Bocairent, goes back to the first steps homo sapiens 
gave in our lands: some prehistoric sites and the 
Bocairent Iberian Lion discovery are the best testimony.
Its history, eminently textile, starts, at least, in the 
middle of the 13th century, with the building of some 
hydraulic mills, benefited from the presence of 
Vinalopó and Clariano rivers. Fulling mills and those 
devoted to the production of textile products are the 
prominent ones, forefather of this industry and from 
which Fos ravine, which starts where Covetes dels 
Moros are, is a clear example. 
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