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Parlar de Sueca és pensar en arròs del bo, en l’Albufera, en la platja i en el riu Xúquer. Però
també és una ciutat molt viva en quan a oferta cultural i d’oci en general.
A més, l’arquitectura de l’època modernista ofereix a alguns dels seus edificis una pàtina de
grandesa que recorda que la seua població sempre ha sigut emprenedora i lluitadora.
Ací presentem una xicoteta mostra de tot el que aquesta localitat pot oferir:

Natura

- Muntanyeta dels Sants
- Parc Natural de l’Albufera

Monuments

- Església Parroquial Sant Pere Apòstol
- Muralla carlista
- Presó i jutjat (antic claustre)
- Retaule ceràmic de Sant Vicent Ferrer
- Ateneu i altres edificis modernistes
- Museu del xocolate
- Museu de Joan Fuster

Festes

- Falles
- Fira i Festes de l’Arròs
- Setmana Santa
- Mostra Sonora
- MIM (Mostra Internacional de Mim)

Gastronomia

- Paella
- Espardenyà
- Rotllet de Sant Blai
- Xocolate

A Alberic hi ha moltes altres d'activitats artesanes. Llig aquest Qr per a trobar-les:
Col·labora:
INTERPRETA NATURA
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Territori Artesà

Enrique Martínez, artista faller, va obrir el seu taller l’any
2009 després d’haver treballat als tallers d’altres artistes.
Des de menut ja apuntava maneres, el dibuix sempre se li
havia donat bé i també el fer figures amb plastilina.
Enrique era faller a Cullera i ja aleshores mostrava
curiositat per veure muntar els monuments… ahí hi havia
una clara vocació.
Finalitzats els seus estudis, va treballar al taller de
Francisco Vizcaíno realitzant peces i figures per als
monuments infantils, per a passar, després, a la realització
de monuments grans.
Per a Enrique, qui vertaderament influeix en el seu treball
són la gent i els visitants que cada any esperen amb ganes
veure plantar els colorits i vistosos monuments.
Enrique ha plantat monuments a Gandia (secció especial i
secció primera), Cullera (premis de Ninot Indultat), Sagunt
i València.

Iniciarem la ruta a l’Assut de Sueca,
una de les meravelles naturals de la
localitat. Agafarem camí fins al nucli
urbà per veure les restes de la
muralla carlina, l’ateneu i altres
edificis de la Sueca modernista.
Després, ens dirigirem fins al passeig
de l’Estació on parlarem de les falles
de Sueca, el Perelló i el Mareny de
Barraquetes. També passejarem pel
carrer Sequial, molt famós ja que és
on es realitza la Dansà i el Concurs
Internacional de Paelles de Sueca.
Per acabar la jornada anirem al taller
de l’artista faller Enrique Martínez
per posar-nos a la faena.
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Taller artesà

4,3 km
2 hores i mitja
1 - Assut de Sueca
2 - Muralla carlina
3 - Ateneu de Sueca
4 - Passeig de l’Estació
5 - Antic Convent de Nostra Senyora dels Àngels
6 - Taller Enrique Martínez

