
les 
Mones 
del Forn El Salero 

Alberic

Alberic

Natura
- Paratge de la Muntanyeta
- Rius Xúquer i Verd

Monuments
- Antic convent de Nostra Senyora dels Àngels
- Antiga Casa Consistorial
- Ermita de Santa Bàrbara
- Església parroquial de Sant Llorenç Màrtir
- Església parroquial del Sant Esperit

Festes
- Falles
- Festa de la Mona
- Setmana Santa
- Festes patronals

Gastronomia
- Mona o "panquemao"

Alberic es troba entre el riu Xúquer i la serra de Tous, així com entre la plana �uvial que es 
forma entre el riu Xúquer i el riu Verd. Dit amb altres paraules: és una localitat naturalment 
agrícola orgullosa de ser-ho però que no oblida l'emprenedoria i la indústria.
En quan a història, festes i vida cultural tampoc es queda enrere. Ací presentem una xicoteta 
mostra de tot el que Alberic ofereix a qui li fa una visita:

INTERPRETA NATURA

Col·labora:

A Alberic hi ha moltes altres 
d'activitats artesanes. Llig aquest Qr 
per a trobar-les:



Les mones del 
Forn El Salero Territori Artesà

Alberic

Començarem la nostra visita a la 
Muntanyeta d’Alberic, considerada 
pels veïns la seua reserva natural per 
excel·lència, així com l’ermita de 
Santa Bàrbara. Allí coneixerem un 
poc la història del poble i després 
ens endinsarem al nucli urbà fent la 
següent parada al mural ceràmic 
dedicat a la mona d’Alberic, sent la 
mona el principal atractiu turístic de 
la població durant el període de la 
festivitat de la Pasqua. 
Tot seguit, el recorregut continuarà 
amb la visita del retaule ceràmic de 
Sant Blai i l’antic convent de Nostra 
Senyora dels Àngels. Des d'ahí segur 
que ja ens arriba l'oloreta del forn 
així que ens encaminarem cap allí.

El forn El Salero va ser obert en acabar la guerra civil. Es 
tracta d’un negoci familiar regentat per Vicent i la seua 
dona Mª Ángeles.
Des dels 13 anys, Vicent ja va començar a mostrar 
curiositat per l’o�ci al acudir tots els dies al forn situat al 
seu carrer perquè el forner li ensenyara la professió. Des 
de l’any 1981 �ns el 1984, van estar treballant tots dos a 
un forn de Castelló i, després d’esta etapa d’aprenentatge, 
van tornar al poble i van comprar el forn.
Per a Vicent el millor és treballar d’allò que t’agrada, 
encara que haja de fer el sacri�ci de treballar durant les 
nits. El forn El Salero ha participat en el Concurs de la 
Federació de Pastissers i Flequers de València, així com a 
diverses �res com Gastrònoma o Interaliment.
Entre les diferents varietats dels seus productes 
destaquen: la mona de pasqua amb ou bollit, la mona 
amb caramull, el rotllo tradicional, el rotllo de mantell i les 
coques d’anous i panses, d’anous amb xocolate o de 
cabell d’àngel.

Finza  ror vire 

el F El Sa, on  xic el cés 

d’elacó arna  l o  pom 

vo m e ce. A més, cacú poà 

po l am a l u ròpi a  

co-la  drés er-se-la  a.
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Taller artesà

1 - La Muntanyeta
2 - Ermita de Santa Bàrbera
3 - Rodona de la mona
4 - Retaule ceràmic de Sant Blai
5 - Antic Convent de Nostra Senyora dels Àngels
6 - Forn El Salero

2,8 km

 2 hores i mitja


