la

ceràmica de
Xavier Claur

Alzira
Alzira té riu i muntanyes, carrerons estrets i amples avingudes. És una localitat que rep als
seus visitants amb una gran oferta cultural i també d'oci esportiu o en la naturalesa.
Ací presentem una xicoteta mostra:

Natura

- Paratge Natural Municipal de “La Murta i la Casella”
- Passeig fluvial Anell verd del Xúquer

Monuments

- Creu Coberta
- Església Parroquial de Santa Caterina Verge i Màrtir
- Monestir de La nostra Senyora de la Murta
- Recinte emmurallat

Festes

Gastronomia

- Paella amb pollastre, conill i pilotes
- Arròs al forn amb panses i cigrons
- Croquetes de bacallà
- Pastissos de moniato
- Reganyà de carabassa
- Arnadí de moniato o carabassa
A Alzira hi ha infinitat d'activitats artesanes.
Llig aquest Qr per a trobar-les:

- Falles
- Tamborada
- Setmana Santa

Col·labora:
INTERPRETA NATURA

Alzira

la ceràmica de

Alzira

Xavier Claur

Territori Artesà

Xavier Claur és ceramista artesà i porta més de 30 anys al
capdavant d’aquest art. L’any 1979 va crear Xavier Claur
“La ceràmica d’Alzira”, a la qual desenvolupa les arts de la
ceràmica i la cantereria barroca del segle XVIII.
Des de 1985 Xavier Claur ha estat creant ambients i espais
per a clients arreu el món. D’entre les seues principals
obres destaquen: l a decoració de la balconada VIP del
València C.F. a l'estadi Mestalla, de l’Hotel Nobles de
Navarra d’Aibar, del Restaurant València a Polònia o del
punt d’Informació Turística situat a la plaça Major d’Alzira.
També ha restaurat diversos monuments com els Casalicis
dels Sants Patrons d’Alzira i la cúpula del Reial Monestir de
Santa Maria de la Valldigna a Simat de la Valldigna.
L’any 2000 va ser guardonat amb el premi al millor artesà
de la Comunitat Valenciana.

La nostra ruta començarà a l’avinguda
del 9 d’Octubre, on es troba el passeig
fluvial i el monument al riu Xúquer.
Des d’allí anirem a visitar les
ceràmiques del Museu Municipal, per
tal de veure la seua evolució.
Seguidament, passarem a veure la
Casa d’Alós, un edifici modernista del
segle XIX on trobem mostres de
ceràmica de Manises.
Continuant amb el traçat, al carrer de
l’Ensenyança observarem el plafó
ceràmic dedicat a Sant Josep i després
el situat a la façana de l’església de
Santa Caterina. Passarem per altres
peces ceràmiques de camí a la muralla
on tenim el mural dedicat a la
Setmana Santa alzirenya, una de les
festes més representatives d’esta
localitat.
Continuarem la ruta passant a veure el
panell ceràmic dedicat al conreu,
cultiu i exportació del cítric (en
especial la taronja) i el quiosc de la
plaça Major elaborat per l’artesà Xavier
Claur, a qui anirem a veure al seu taller
tot seguit.
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2,14 km

Taller artesà

2 hores i mitja
1 - Passeig Fluvial
2 - Museu Municipal
3 - Casa d’Alos
4 - Plafon caràmics de Sant Roc i Mare de Déu del Lluch.
5 - Plafó ceràmic Patriarca Sant Josep.
6 - Taulell ceràmic Pantanada 82.
7 - Plafò ceràmic naixement Pintor Parra.
8 - Plafó ceràmic Setmana Santa
9 - Plafó ceràmic taronja.
10 - Kiosk Plaça Major
11 - Ceràmica Claur



