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Hem dotat de continguts, 
molts d’ells gratuïts, a les 

nostres festes perquè totes 
les persones puguen gaudir 
de moments d’alegria, oci i 

divertiment juntament amb 
la família, amics i veïns”.

“

É
s per a mi un honor tornar 
a dirigir-me a tots vosaltres 
en un moment en el qual 
esperem poder gaudir de 

les nostres festes amb major nor-
malitat.
El mes de setembre és per anto-
nomàsia el més suecà quant a ce-
lebracions es refereix, tant per les 
festivitats del Crist de l’Hospitalet 
i de la nostra patrona, la Mare de 
Déu de Sales, com pel Concurs In-
ternacional de Paella Valenciana 
de Sueca i la Mostra Internacional 
de Mim a Sueca.
Per tot això, el nostre Ajuntament, 
des de la Regidoria de Festes i el 
seu departament, ha confeccionat 
una programació molt completa i 
extensa per a totes les edats, amb 
l’objectiu d’aconseguir la màxima 

participació ciutadana, així com 
per a contribuir al fet que Sueca 
brille i puga rebre, d’eixa manera, a 
tots els visitants que s’acosten fins 
a la nostra ciutat amb la finalitat de 
disfrutar amb nosaltres de les se-
ues festes i de la seua gent.
Hem intentat dotar de continguts 
a les nostres festes, que esperem 
que siguen del grat de tots vosal-
tres. Continguts, molts d’ells, que 
seran gratuïts perquè tots puguen 
gaudir de moments d’alegria, oci i 
divertiment juntament amb la fa-
mília, amics i veïns.
I perquè tot puga funcionar a la 
perfecció, tindrem amb nosaltres 
a la Policia Local, Guàrdia Civil, 
Protecció Civil i treballadors dels 
diferents departaments de l’Ajun-
tament, als quals vull agrair antici-

padament la seua implicació en tot 
el que es desenvoluparà aquest 
mes de setembre a Sueca.
Però no tot queda ací. També tin-
drem amb nosaltres, per a donar-li 
encara més valor a les nostres fes-
tes, a la Festera Major, Alicia Falcó, 
i a la seua Cort d’Honor, que om-
pliran d’eixa llum tan especial que 
sempre han emés pels nostres 
carrers i tots els espectacles pro-
gramats.
Ja només falta la vostra estimada 
presència i necessària col·labora-
ció per a projectar unes festes que 
han de ser un punt de trobada i 
convivència entre tots els partici-
pants.
Espere poder trobar-vos en els di-
ferents espectacles programats.
Una abraçada.

DIMAS 
VÁZQUEZ

Alcalde de Sueca

La màxima participació ciutadana





T
orne a dirigir-me enguany a 
tots i totes vosaltres i, esta 
vegada, amb més ganes 
que mai. Eixa és la frase per 

excel·lència que encapçalarà les 
nostres Festes Majors. Així estem 
vivint la societat la tan anhelada 
normalitat després de dos anys pa-
tint un malson que mai havíem po-
gut imaginar. 
Este és un any per a tornar a fer 
unes grans festes, tornar a reu-
nir-se tota la ciutadania i omplir de 
nou els carrers i les places del nos-
tre poble per tal de divertir-se i/o 
celebrar esdeveniments tan emo-
tius. 
Sí, és un any per celebrar de nou, 
per tornar a les abraçades i poder 
veure ja amb més seguretat els 
nostres éssers més estimats. 
Tornem amb més ganes que mai 
a ser gent, a ser poble com mai 
abans havíem fet, i això ha de de-
mostrar-se estos dies de festa. Els 
nostres rostres tornen a veure’s al 
complet, i especialment les rialles 
i la felicitat tornen a ser una realitat 
que expressa eixes ganes de saber 
que estem ací de nou i que tot va 

bé, tal com ens havíem promés.
És l’hora, suecanes i suecans, de 
tornar a celebrar, i este setembre 
ho demostrarem amb més ganes 
que mai. Hora de tornar a gaudir, 
de cantar i ballar; i està clar que res 
hauria sigut possible sense la vo-
luntat i paciència col·lectiva i infinita 
que totes les persones hem sabut 
tindre. 
Arriben unes festes molt espera-
des, arriba de nou el fervor de la 
gent, arriben les reunions socials 
nombroses amb familiars i amis-
tats, moments de tornar a compar-
tir i sumar records i vivències ino-
blidables. I, des de l’Ajuntament, i a 
través de la Regidoria de Festes, ho 
sabem de primera mà i s’ha treba-
llat per tal que els dies més grans 
del nostre poble ressonen per tot 
arreu i ho siguen encara més si és 
possible.
Enguany sí, per fi, unes festes al cent 
per cent plenes d’afluència, però 
també de comboi, goig i il·lusió. 
Des dels diversos departaments 
implicats (Festes, Serveis, Protocol, 
Medi Ambient, Seguretat Ciutada-
na, Concurs Internacional de Pae-

lla Valenciana de Sueca, Protecció 
Civil...), es treballarà de valent per 
poder dur a terme unes festes ple-
nes, òptimes, plurals, segures i cívi-
ques per a tothom, desplegant una 
logística molt nombrosa. Però esta 
tasca també recau en la pròpia ciu-
tadania amb la seua responsabilitat 
i deure cívic que resulta imprescin-
dible per a gaudir al màxim de tots 
els actes i espectacles.
Amb molta estima i il·lusió, vos con-
videm a totes i tots a formar part de 
nou d’estos dies tan especials i a 
participar de tot el que tenim pro-
gramat perquè gaudiu al màxim del 
que representa Sueca i les seues 
festes. 
Desitgem que disfruteu de tot el 
que està per vindre. Seran dues 
setmanes intenses plenes de llum, 
música i soroll, que envairan cada 
racó de la nostra estimada ciutat. 
Des de les generacions més menu-
des fins a les més longeves, podreu 
gaudir d’una programació comple-
ta i de caràcter gratuït, preparada 
tal com tota la ciutadania vos me-
reixeu i espereu.
Molt bones festes!

GEMA 
NAVARRO

Regidora de Festes

Tornar a 
celebrar 
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CORT D’HONOR 2022

MARIA HUERTA MESEGUER AIDA VIEL MATOSES

TANIA FOS BARTOLOMÉ ALBA GUILLEM FERRANDO
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XAVI SARRIÀ
EISI DISI  (TRIBUT AC/DC)

JAZZWOMAN
ROBA ESTESA
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31 D’AGOST
DIMECRES

Inauguració de la fira al recinte firal de 
l’avinguda del Mestre Serrano.

· 20.30 h

01 DE SETEMBRE
DIJOUS

Presentació de la Festera Major i la 
seua Cort d’Honor a la plaça de l’Ajun-
tament. En acabar, disparada de focs 
d’artifici a la plaça de Sant Pere.

· 23.00 h

Actuació del grup AZÚCAR MORENO a 
la plaça de l’Ajuntament.

· 00.00 h

02 DE SETEMBRE
DIVENDRES

Activitats infantils a l’esplanada del Ca-
sal Jove. Dia de la Ciència (simuladors, 
planetari, experiments i més sorpre-
ses).

· 18.00 h

VIII Espiga Rock al recinte de concerts, 
amb les actuacions de XAVI SARRIÀ, 
JAZZ WOMAN, ROBA ESTESA i EISI/
DISI (Tribut a AC/DC). 
Preu: 8 € anticipada i 10 € en taquilla.

· 22.00 h

Paella gegant a l’avinguda del Mestre 
Serrano. Preu del tiquet: 1 €.

· 21.00 h

Espectacle líric Lyberik al pati del Col·
legi Cervantes.

· 23.00 h

XAVI SARRIÀ
EISI DISI  (TRIBUT AC/DC)

JAZZWOMAN
ROBA ESTESA

 
2  D E  S E T E M B R E  D E  2 0 2 2
A  P A R T I R  D E  L E S  2 2 . 0 0 H
R E C I N T E  F E S T E R  S U E C A  

E N T R A D E S  N O T I K U M I
A N T I C I P A D A  8  €
T A Q U I L L A  1 0  €  

2022
SUECA

8 edicióª
Programa oficial Fira i Festes 2022
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DISSABTE, 3 DE SETEMBRE
>> 23.00 HORES <<

PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
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Programa oficial Fira i Festes 2022

03 DE SETEMBRE
DISSABTE

Musical infantil Recuérdame (Tribut al 
film Coco) a la plaça de l’Ajuntament.

· 19.00 h

Tribut a LINA MORGAN Gracias por ve-
nir a la plaça de l’Ajuntament.

· 23.00 h

Cordada a càrrec de l’Associació Cul-
tural Amics del Coet Ribera Baixa a 
l’avinguda de la Ciutat de Pamplona.

· 20.30 h

Actuació del grup CALI Y EL DANDEE 
al recinte de concerts. En finalitzar, ac-
tuació del DJ KIKO RIVERA i macrodis-
comòbil amb les actuacions de DJ Kilo 
i Christian Vendrell.

· 23.00 h

04 DE SETEMBRE
DIUMENGE

Processó del Crist de l’Hospitalet pels 
carrers de costum, acompanyada per 
la Societat Ateneu Musical de Sueca. 
En acabar, disparada de focs d’artifici.

· 20.00 h

Concert La meua terra (Tribut a Paco 
Muñoz) amb l’acompanyament de la 
Societat Unió Musical a la plaça de 
l’Ajuntament.

· 23.00 h

Concurs de Gamers al Casal Jove (con-
soles, tornejos i molt més).

· 18.00 h

FESTIVITAT DEL CRIST DE L’HOSPITALET

05 DE SETEMBRE
DILLUNS

Concurs de disfresses amb premis per 
als més originals i macrodiscomòbil a 
càrrec de DJ locals al recinte de concerts.

· 20.00 h

Jocs infantils: festa de l’espuma + un-
flables aquàtics a la ronda de Bernat 
Aliño.

· 18.00 h

06 DE SETEMBRE
DIMARTS

Concert Eurosinfónico amb la col·la-
boració de la Societat Ateneu Musical 
a la plaça de Jaume I.

· 22.00 h
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07 DE SETEMBRE
DIMECRES

Falles Fest 2022 (Mig Any Faller) amb 
passacarrer organitzat per l’Ajunta-
ment de Sueca, la Junta Local Fallera, 
la Falla El Portal i la Falla Ronda Bernat 
Aliño.

· 19.00 h

Discomòbil DJ Arturet al recinte de 
concerts (Falles Fest 2022).

· 22.00 h

Ronda a la Verge a la placeta del Con-
vent.

· 21.00 h

Orquestra TITÀNIC al recinte de con-
certs com a fi de festa del Falles Fest 
2022.

· 00.00 h

08 DE SETEMBRE
DIJOUS

Despertada amb tabal i dolçaina pels 
carrers de costum a càrrec de Tabalai-
na.

· 08.00 h

Acompanyament de les autoritats a 
missa a càrrec de la Societat Unió Mu-
sical  i Tabalaina.

· 10.30 h

Traca tradicional des de la plaça de 
l’Ajuntament fins a la placeta del Con-
vent.

· 13.45 h

FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE SALES

Nit Suecana a la plaça de Jaume I. Or-
ganitza l’Associació Amics de la Músi-
ca i col·labora l’Ajuntament de Sueca.

· 23.00 h

Mascletada a la placeta del Convent  a 
càrrec de la pirotècnia Tamarit.

· 14.00 h

Solemne processó de la Mare de 
Déu de Sales pels carrers de costum, 
acompanyada per la Societat Unió 
Musical de Sueca. En finalitzar la pro-
cessó, disparada de focs d’artifici.

· 20.00 h

Programa oficial Fira i Festes 2022
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09 DE SETEMBRE
DIVENDRES

DIA DEL COLOR al bosc periurbà.· 09.00 h

Musical THE TALENT, amb actuacions 
d’acrobàtics i veus de gran reconei-
xement del famós programa televisiu 
GOT TALENT a la plaça de Jaume I.

· 23.00 h

Espectacle infantil OGRO (Tribut a 
Shrek) a la plaça de Jaume I.

· 19.00 h

10 DE SETEMBRE
DISSABTE

XX Piromusical 20 anys, 20 cançons, a 
càrrec de la Pirotècnia Ricardo Caba-
ller a l’Estadi Municipal Antoni Pucha-
des.

· 23.00 h

Espectacle GERIATRIK, un musical 
“con canas i a lo loco” a la plaça de 
l’Ajuntament.

· 23.45 h

DANCING QUEEN ABBA TRIBUTE 
SHOW (Tribut ABBA) a l’avinguda de 
l’Albufera.

· 23.45 h
ESPIGA REMEMBER amb les actua-
cions de CORONA, CHIMO BAYO, JUST 
LUIS, PAUL DROID, CLUBBLANDERS, 
EVA MARTÍ, MARIÁN DACAL, DANI MO-
RENO i SYLVAN STYLE al recinte de 
concerts.

· 23.00 h

Festa ràdio HIT FM amb l’actuació de 
JOSE AM a l’avinguda de l’Albufera.

· 01.50 h

Programa oficial Fira i Festes 2022
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FORA DEL PROGRAMA OFICIAL

13a edició Tasta la Plaça en el Mercat Municipal de Sueca. Organitza La Plaça i col·labora l’Ajun-
tament de Sueca

DIES 9, 10 i 11 DE SETEMBRE: VII FIRARRÒS SUECA

· 19.00 h

DIVENDRES 16 i DISSABTE 17 DE SETEMBRE

Passeig de l’Estació

Divendres 9: de 19.00 a 00.00 hores. 
Dissabte 10: d’11.00 a 16.00 hores i de 19.00 a 00.00 hores. 
Diumenge 11: d’11.00 a 16.00 hores i de 19.00 a 23.00 hores.

11 DE SETEMBRE
DIUMENGE

61 Concurs Internacional de Paella 
Valenciana de Sueca.

· 12.00 h

Cavalcada de l’Arrós. En acabar, dis-
parada de focs d’artifici de fi de fes-
tes.

· 20.00 h

Programa oficial Fira i Festes 2022

Concurs de Paelles de Sueca, 1972. Foto de l’Arxiu Municipal.

Cavalcada de l’Arròs, 1972. Foto de l’Arxiu Municipal.

Convocatòria  dels equips participants.

Inici del concurs.

· 12.00 h

DISSABTE 10 DE SETEMBRE: CONCURS FIRARRÒS JOVE

· 13.00 h

Passeig de l’Estació
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INFORMACIÓ  D’INTERÉS
ESPECTACLE PIROMUSICAL

VENDA DE TIQUETS

Tiquets per a zona de grades i cadires: 
· Residents a Sueca, el Perelló i Mareny de Barraquetes: 2 €. 
S’adquiriran a partir del dia 22 d’agost en la Tourist Info de Sueca i zona marítima amb la identificació del 
DNI. Màxim: 2 tiquets per persona i 4 DNI per persona.
· No residents: 15 €. Venda online a través de www.notikumi.com.

HORARIS D’OBERTURA DE LA TOURIST INFO 

A partir del 22 d’agost: 
· Matins: de 9.00 a 14.00 hores. 
· Vesprades: de 17.30 a 20.30 hores.

NORMES I ZONES

Amb la finalitat de garantir la seguretat del públic i en compliment de la normativa vigent, l’assistència a 
l’espectacle Piromusical es regirà per les següents NORMES:

· El públic podrà gaudir del Piromusical en DOS ZONES:
Zona de grades i cadires de la pista: accés amb tiquet.
Zona de públic drets: accés gratuït i sense tiquet.

· En cap de les dos zones anteriors es permetrà l’entrada de taules, cadires, carrets de bebés o qualsevol 
altre element que dificulte l’evacuació en cas d’emergència.
 
HORARIS 

· A les 20.00 hores s’obriran les portes de l’Estadi.
· A les 22.45 hores (15 minuts abans de l’espectacle) es tancarà l’accés a l’Estadi per la zona de la Piscina 
Municipal.

WC
· El públic ubicat en les grades podrà accedir als WC públics que hi ha en la part de darrere d’estes.
· El públic que estiga dret tindrà a la seua disposició WC portàtils.

PAELLA GEGANT
VENDA DE TIQUETS

· Tiquets: 1 €.
· A partir del dia 25 d’agost en la Tourist Info de Sueca.
· Identificació amb el DNI.
· Màxim: 5 tiquets per persona.

· Inauguració de la fira: 31 agost.
· Dia del Xiquet (preus reduïts): dimecres, 7 de setembre i divendres, 16 de setembre a 1,50 € i dijous, 22 
de setembre a 1 €. 
· Últim dia: 25 de setembre.

FIRA DE SETEMBRE: DEL 31 D’AGOST AL 25 DE SETEMBRE
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PUNTS VIOLETA I PUNTS IRIS INFORMATIUS
 CONTRA LES AGRESSIONS SEXISTES I CONTRA LES AGRESSIONS 

HOMÒFOBES EN LES ACTUACIONS DE LES FESTES DE SETEMBRE 2022

ESPECTACLE

FESTIVAL ESPIGA ROCK

CONCERT CALI Y EL DANDEE, 
KIKO RIVERA  + DISCOMÒBIL

CONCURS DISFRESSES 
+ DJ LOCALS

FALLES FEST-MIG ANY FALLER

ESPIGA REMEMBER

TRIBUT ABBA  + FESTA RÀDIO

HORA

00.00-3.00 h

00.00-3.00 h

23.00-2.00 h

00.00-3.00 h

00.00-3.00 h

00.00-3.00 h

LLOC

RECINTE FESTER

RECINTE FESTER

RECINTE FESTER

RECINTE FESTER

RECINTE FESTER

AV. ALBUFERA

DIA

DIVENDRES, 2 SET

DISSABTE, 3 SET

DILLUNS, 5 SET

DIMECRES, 7 SET

DIVENDRES, 9 SET

DISSABTE, 10 SET

GUIA DE CONSELLS PER A DISFRUTAR DE LES FESTES 
D’UNA FORMA SEGURA I RESPONSABLE

+ DIVERSIÓ          - DROGUES          0% AGRESSIONS

Les festes de Sueca cal viure-les al màxim. Però si 
volem aprofitar-les i no perdre’ns res, hem de sa-
ber controlar per a poder gaudir de veritat. Ara que 
comença la festa, és bon moment per a reflexionar 
i tindre en compte una sèrie de consells per a pas-
sar-ho molt bé.

Per a gaudir de tots els actes festers no cal consu-
mir alcohol ni altres drogues, però si vas a fer-ho, 
fes-ho amb control i moderació.

Durant les festes, l’edat mínima per a consumir al-
cohol continua sent els 18 anys. Els responsables 
de la venda i dispensació d’alcohol saben que no es 
pot vendre alcohol als menors d’edat. Comprén-ho.

Si comences a consumir alcohol al migdia, recorda 
que el dia és molt llarg. No et deixes cap menjada 
i troba temps per a descansar un poc per a poder 
gaudir tot el dia.

Si utilitzes algun vehicle per a desplaçar-te, recor-
da que cal respectar les normes de circulació, els 
talls de trànsit i els vianants. Si consumixes alcohol, 
deixa’l aparcat, ja que et jugues una multa i, el més 
important, la teua salut i la dels altres.

En les diferents barres instal·lades per a festes, sem-
pre hi ha begudes i còctels sense alcohol, fes-ne ús.

Recorda que durant les festes també hi ha gent que 
treballa i/o necessita descansar. A les nits, respecta 
el descans dels altres.

Res justifica mai una agressió.  Per unes festes lliu-
res d’agressions sexistes i homòfobes! 

Recorda en situacions d’emergència fer ús del 112 
/ Punts Violeta / Punts Iris / Policia / Sanitaris / 
Protecció Civil / Guàrdia Civil.

SUECA ESTÀ EN FESTES. ACTUA  AMB CONEIXEMENT!
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Toldos:

Apartamentos
Cobertores de piscina
Carpas (Estructuras ligeras)
Capotas Decorativas
Terrazas Comerciales
Motorización y Automatismos

Cortinas:

Enrollables
Venecianas
Stores
Screen
Mosquiteras
Panel Japonés
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PROGRAMACIÓ 
ESPORTIVA Informació actualitzada ->

HORA: A partir de les 18.00 h
LLOC: Instal·lacions de tir i arrossegament del camí del Cementeri
ORGANITZA: Club Esportiu Rossiners 

2, 3 i 4 DE SETEMBRE

HORA: A partir de les 9.00 h
LLOC: Pavelló Cobert
ORGANITZA: Moto Club Sueca
INSCRIPCIONS: motoclubsueca1959@gmail.com (places limitades)

4 DE SETEMBRE

TIR i ARROSSEGAMENT EN ARENA: 
TIR FEDERAT CIUTAT DE SUECA

MOTOTURISME: 25 MATINAL MOTOCLUB SUECA

LLOC: Assut de Sueca
ORGANITZA: Club Piragüisme Sueca

4 DE SETEMBRE PIRAGÜISME: CAMPIONAT AUTONÒMIC

Partida de Festes
HORA: 17.00 h. Trofeu promoció femení / Trofeu Escala i Corda professional
LLOC: Trinquet Municipal Eusebio
ORGANITZA: Trinquet Municipal Eusebio 

9, 16 i 23 DE SETEMBRE PILOTA VALENCIANA: TROFEU ARRÒS

HORA: De 9.30 a 20.30 h
LLOC: Pavelló Cobert
ORGANITZA: Club Billar Sueca

17 DE SETEMBRE CAMPIONAT AUTONÒMIC BILLAR (MODALITAT LLIURE)

HORA: De 09.00 a 14.00 h
LLOC: Trinquet Municipal Eusebio
ORGANITZA: CPV Xúquer

17 i 18 DE SETEMBRE I TROFEU RASPALL MIXT CIUTAT DE SUECA

Més informació al codi QR

DEL 19 DE SETEMBRE AL 2 D’OCTUBRE I CAMPIONAT DE PÀDEL 
CIUTAT DE SUECA

HORA: De 17.30 a 20.00 h
LLOC: Estadi Municipal
ORGANITZA: Club Bàsquet Sueca 

12, 13, 14 i 15 DE SETEMBRE FESTA DEL BÀSQUET
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RONDA JOAN FUSTER, 4  ·  SUECA
TEL. 96 111 85 47  ·  673 99 48 17  ·  617 71 60 51

e-mail: movilcenter@ymail.com

TALLER
MULTIMARCA

Astruells
Crematori

Poligon núm. 40 UCE-5

SUECA 

96 170 14 31 / 648 450 625 

Fax: 96 171 81 96

tanatoriastruells@gmail.com
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VETERANS SD SUECA · VETERANS VALÈNCIA CF (a benefici d’APASU)
HORA: 19.00 h
LLOC: Camp de l’Infantil
ORGANITZA: Veterans SD Sueca

30 DE SETEMBRE FUTBOL VETERANS: TROFEU PACO CAMPILLO

HORA: 18.30 h
LLOC: Avinguda del Mestre Serrano
ORGANITZA: Regidoria d’Esports i Club Corriols

23 DE SETEMBRE CURSA DE LA FIRA

PROGRAMACIÓ ESPORTIVA

HORA: De 18.00 a 21.00 h
LLOC: Skate Parc del carrer Sor Isabel de Villena
ORGANITZA: Sueca Sobre Rodes

24 DE SETEMBRE SKATE: JUMP SESSION

LLOC: Estadi Municipal Antonio Puchades (camp de gespa artificial)
ORGANITZA: Escola de Futbol CF Promeses.

23, 24 i 25 DE SETEMBRE FUTBOL: II TORNEIG MEMORIAL PASCUAL APARICI

HORA: 11.00 h
LLOC: Casal Jove 
ORGANITZA: Regidories de Sanitat i Esports 

23 DE SETEMBRE SUECA CAMINA: TALLERS D’HÀBITS SALUDABLES

HORA: De 9.30 a 14.00 h
LLOC: Carrer del Trinquet Vell
ORGANITZA: Club d’Escacs Ribera Baixa

24 DE SETEMBRE ESCACS: TROFEU AL CARRER

SD SUECA · Rival del primer partit de lliga 2022/2023
HORA: 19.30 h
LLOC: Camp de l’Infantil
ORGANITZA: SD Sueca

1 D’OCTUBRE FUTBOL 11: TROFEU ANTONI PUCHADES

HORA: 18.00 h
LLOC: Pavelló Cobert
ORGANITZA: Club Boxeo Sueca

1 D’OCTUBRE BOXEIG: FINALS CAMPIONAT CV JÚNIOR i JUVENIL

HORA: De 18.30 a 20.30 h
LLOC: Skate Parc del carrer Sor Isabel de Villena
ORGANITZA: Sueca Sobre Rodes 

21 i 23 DE SETEMBRE SKATE (CLASSES GRATUÏTES)

Informació actualitzada
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18:30h
Jokin Oregui
Escriure amb les imatges. 
Classe magistral

CM Bernat i Baldoví 60’ TP 3€

19:30h Institut Valencià de Cultura
Aforismats Espai Joan Fuster 30’ +14 3€

20:00h Kadavresky
Les madeleines de poulpe Plaça Sant Pere 55’ TP -

20:30h La pata izquierda
Zoociedad

Espai La Nau del 
Molí 1

70’ +16 5€

21:00h Institut Valencià de Cultura
Aforismats Espai Joan Fuster 30’ +14 3€

22:00h Marie de Jongh
Ama CM Bernat i Baldoví 75’ +16 10€/12€

23:30h Kadavresky
Les madeleines de poulpe Plaça Sant Pere 55’ TP -

DIMECRES 14

PROGRAMACIÓ

18:30h La Sincro
Ohlimpiadas Plaça Sant Pere 50’ TP -

19:00h Chris Iris
Gap of 42 Espai Joan Fuster 35’ +12 3€

19:15h La pata izquierda
Zoociedad

Espai La Nau del 
Molí 1

70’ +16 5€

20:30h Marie de Jongh
Ama CM Bernat i Baldoví 75’ +16 10€/12€

20:30h Jean Philippe Kikolas
Calor Molí del Pasiego 50’ TP 5€

21:30h Chris Iris
Gap of 42 Espai Joan Fuster 35’ +12 3€

22:30h La Sincro
Ohlimpiadas Plaça Sant Pere 50’ TP -

22:30h Jean Philippe Kikolas
Calor Molí del Pasiego 50’ TP 5€

18:00h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

18:30h Chris Iris
Gap of 42 Espai Joan Fuster 35’ +12 3€

19:00h David Vento Dance Theater
Indala Plaça Sant Pere 20’ TP -

18:00h
Companyia de Comediants 
La Baldufa
Arrivederci, Confetti

Plaça Sant Pere 55’ +8 -

18:00h Cia. D’Es Tro
Poi Molí del Pasiego 50’ TP 5€

18 a 
21:00h

Adrien M & Claire B
Acqua Alta-Cruzando el espejo Espai Joan Fuster 15’ +6 -

18:30h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

19:00h Ariel Doron
Plastic heroes

Espai La Nau del 
Molí 1 

45’ +14 5€

19:30h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

20:30h Los Galindos
MDR-Mort de riure

Espai La Nau del
Molí 2 

60’ +14 5€

20:30h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

21:30h
Companyia de Comediants 
La Baldufa
Arrivederci, Confetti

Plaça Sant Pere 55’ +8 -

22:00h Ariel Doron
Plastic heroes

Espai La Nau del 
Molí 1 

45’ +14 5€

DIJOUS 15

DIVENDRES 16

19:00h Cia. D’Es Tro
Poi Molí del Pasiego 50’ TP 5€

19:30h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

20:00h Ariel Doron
Plastic heroes

Espai La Nau del 
Molí 1 

45’ +14 5€

20:30h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

21:00h Cia. D’Es Tro
Poi Molí del Pasiego 50’ TP 5€

21:00h Chris Iris
Gap of 42 Espai Joan Fuster 35’ +12 3€

21:30h David Vento Dance Theater
Indala Plaça Sant Pere 20’ TP -

22:30h Adhok
Inmortales: El nido Poliesportiu Cobert 60’ +14 12€

22:30h Compañía D’Click
Latas CM Bernat i Baldoví 55’ TP 10/12€

23:45h Los Galindos
MDR-Mort de riure

Espai La Nau del
Molí 2 

60’ +14 5€

DISSABTE 17

12:00h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

12:00h Bambalina Teatre Practicable
Cucu

Espai La Nau del 
Molí 1

50’ +5 3€

17:00h Bambalina Teatre Practicable
Cucu

Espai La Nau del 
Molí 1

50’ +5 3€

18 a 
21:00h

Adrien M & Claire B Espai Joan Fuster 15’ +6 -

18:00h Atempo Circ 
128kgs Molí del Pasiego 15’ TP -

18:30h La mecànica 
Les petites coses CM Bernat i Baldoví 60’ +5 5/6€

19:00h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

20:00h Atempo Circ 
128kgs Molí del Pasiego 15’ TP -

 DIUMENGE 18

22:30h Adhok
Inmortales: El nido Poliesportiu Cobert 60’ +14 12€

22:30h Compañía D’Click
Latas CM Bernat i Baldoví 55’ TP 10/12€

00:00h La Glo Zirco Dantza
Sacred

Pàrking Municipal 
Ronda País Valencià 35’ TP -

Acqua Alta-Cruzando el espejo

17:30h
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18:30h
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CM Bernat i Baldoví 60’ TP 3€

19:30h Institut Valencià de Cultura
Aforismats Espai Joan Fuster 30’ +14 3€

20:00h Kadavresky
Les madeleines de poulpe Plaça Sant Pere 55’ TP -

20:30h La pata izquierda
Zoociedad

Espai La Nau del 
Molí 1

70’ +16 5€

21:00h Institut Valencià de Cultura
Aforismats Espai Joan Fuster 30’ +14 3€

22:00h Marie de Jongh
Ama CM Bernat i Baldoví 75’ +16 10€/12€

23:30h Kadavresky
Les madeleines de poulpe Plaça Sant Pere 55’ TP -

DIMECRES 14

PROGRAMACIÓ

18:30h La Sincro
Ohlimpiadas Plaça Sant Pere 50’ TP -

19:00h Chris Iris
Gap of 42 Espai Joan Fuster 35’ +12 3€

19:15h La pata izquierda
Zoociedad

Espai La Nau del 
Molí 1

70’ +16 5€

20:30h Marie de Jongh
Ama CM Bernat i Baldoví 75’ +16 10€/12€

20:30h Jean Philippe Kikolas
Calor Molí del Pasiego 50’ TP 5€

21:30h Chris Iris
Gap of 42 Espai Joan Fuster 35’ +12 3€

22:30h La Sincro
Ohlimpiadas Plaça Sant Pere 50’ TP -

22:30h Jean Philippe Kikolas
Calor Molí del Pasiego 50’ TP 5€

18:00h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

18:30h Chris Iris
Gap of 42 Espai Joan Fuster 35’ +12 3€

19:00h David Vento Dance Theater
Indala Plaça Sant Pere 20’ TP -

18:00h
Companyia de Comediants 
La Baldufa
Arrivederci, Confetti

Plaça Sant Pere 55’ +8 -

18:00h Cia. D’Es Tro
Poi Molí del Pasiego 50’ TP 5€

18 a 
21:00h

Adrien M & Claire B
Acqua Alta-Cruzando el espejo Espai Joan Fuster 15’ +6 -

18:30h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

19:00h Ariel Doron
Plastic heroes

Espai La Nau del 
Molí 1 

45’ +14 5€

19:30h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

20:30h Los Galindos
MDR-Mort de riure

Espai La Nau del
Molí 2 

60’ +14 5€

20:30h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

21:30h
Companyia de Comediants 
La Baldufa
Arrivederci, Confetti

Plaça Sant Pere 55’ +8 -

22:00h Ariel Doron
Plastic heroes

Espai La Nau del 
Molí 1 

45’ +14 5€

DIJOUS 15

DIVENDRES 16

19:00h Cia. D’Es Tro
Poi Molí del Pasiego 50’ TP 5€

19:30h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

20:00h Ariel Doron
Plastic heroes

Espai La Nau del 
Molí 1 

45’ +14 5€

20:30h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

21:00h Cia. D’Es Tro
Poi Molí del Pasiego 50’ TP 5€

21:00h Chris Iris
Gap of 42 Espai Joan Fuster 35’ +12 3€

21:30h David Vento Dance Theater
Indala Plaça Sant Pere 20’ TP -

22:30h Adhok
Inmortales: El nido Poliesportiu Cobert 60’ +14 12€

22:30h Compañía D’Click
Latas CM Bernat i Baldoví 55’ TP 10/12€

23:45h Los Galindos
MDR-Mort de riure

Espai La Nau del
Molí 2 

60’ +14 5€

DISSABTE 17

12:00h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

12:00h Bambalina Teatre Practicable
Cucu

Espai La Nau del 
Molí 1

50’ +5 3€

17:00h Bambalina Teatre Practicable
Cucu

Espai La Nau del 
Molí 1

50’ +5 3€

18 a 
21:00h

Adrien M & Claire B Espai Joan Fuster 15’ +6 -

18:00h Atempo Circ 
128kgs Molí del Pasiego 15’ TP -

18:30h La mecànica 
Les petites coses CM Bernat i Baldoví 60’ +5 5/6€

19:00h PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

PikzPalace
Boucherie Bacul Plaça de l’Ajuntament 30’ +9 -

20:00h Atempo Circ 
128kgs Molí del Pasiego 15’ TP -

 DIUMENGE 18

22:30h Adhok
Inmortales: El nido Poliesportiu Cobert 60’ +14 12€

22:30h Compañía D’Click
Latas CM Bernat i Baldoví 55’ TP 10/12€

00:00h La Glo Zirco Dantza
Sacred

Pàrking Municipal 
Ronda País Valencià 35’ TP -

Acqua Alta-Cruzando el espejo
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Centre Municipal Bernat i Baldoví (C/ Sant Joan, 32)

Poliesportiu Cobert (Ronda País Valencià, 39)

Plaça de l’Ajuntament

Plaça de Sant Pere

Espai Joan Fuster (C/ Sant Josep, 8-10)

Molí del Pasiego (C/ del Portal de Sales, 2)

Pàrking municipal Ronda País Valencià

Espai La Nau del Molí (1 i 2) (Placeta del Molí de la Vila)

Punt d’Informació (Plaça de l’Ajuntament)

1

2

3

4

5

6

7

8

9ES
PA

IS
INFORMACIÓ

Online
A partir del 3 de setembre (10h)
mimsueca.com
notikumi.com/site/mimsueca
Gestió d’incidències:
https://mytickets.notikumi.com/
Centre Municipal Bernat i Baldoví
3 de setembre: de 10h a 14h 
(informació i incidències). No es 
vendran entrades

Venda d’entrades a taquilla: a partir 
del 12 de setembre
Centre Municipal Bernat i Baldoví
12 i 13 de setembre: de 17h a 20h
Del 14 al 18 de setembre: de 18:00h 
fins l’hora de començar l’última 
representació.
Poliesportiu Cobert
La taquilla del Poliesportiu Cobert 
estarà oberta 1h abans de l’inici de 
cada representació.

Tant per a la compra online com en taquilla presencial es pot adquirir un 
màxim de 10 entrades per representació i persona.
Es recomana dur les entrades en format digital descarregades al dispositiu 
mòbil o impreses.
No es permet l’accés als espectacles un cop ha començat la representació.
No s’admet la devolució d’entrades.
Fixeu-vos amb l’edat recomanada de cada espectacle abans de comprar les 
entrades.

ENTRADES

IMPORTANT

mimsueca.com
Tota la informació en
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PA DE POBLE - BOLLERIA - PIZZA - ENTREPANS

C/ La Punta, 20 - Telf.: 675 91 42 66
SUECA

padenit@hotmail.com

La colada
de Ferran

LA ROBA,  BEN NETA

RENTAT · SECAT
I TAMBÉ SERVICI A DOMICILI

Ronda del Borx, 96, baix · 636 23 37 57
Enfront de Mercadona
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B
envolgut poble de Sueca:
Altra vegada arriba el moment de celebrar les 
festes en honor al Santíssim Crist de l’Hospita-
let.

Aquest any sí que podrem realitzar les festes, mal-
grat que els contagis no han parat com voldríem, lluny 
d’estar a prop d’erradicar-se, continuen.
Però amb il·lusió continue amb aquest càrrec per a po-
der enaltir i donar més a conéixer al Crist de l’Hospi-
talet. Al Crist d’aquesta encantadora capella que t’en-
volta amb el seu silenci i magnetisme, ja que no hi ha 
ningú que passe per davant d’aquesta porta i no entre, 
o bé per curiositat o bé per a pregar pels seus dema-
nant salut per a tots.
Nosaltres continuem demanant per tots els ciutadans 
del poble de Sueca, i enguany amb devoció i gratitud 
podrem celebrar i agrair tot allò que Crist ens va donar, 
ens dona i ens donarà.
Ha arribat el dia en què podem tornar a celebrar, a re-
unir-nos amb precaució i a omplir els carrers de festa 
i color.

Recordarem als que no estan amb nosaltres i donarem 
les gràcies per la segona oportunitat que se’ns dona.
Per tot això, vull convidar-vos a participar en les fes-
tes al nostre patró i a realitzar la festa en el seu honor, 
en agraïment a tot el que ens concedeix quan li de-
manem. També a gaudir dels actes preparats: el so-
par solidari al carrer tal com es feia abans amb tots els 
veïns al carrer, participar de la cordà que l’Associació 
Amics del Coet realitzaran en honor al Crist i de les 
albades, anar a la despertada el dia del Crist... Si se 
n’adoneu tots els actes són nostres, del poble, de la 
festa, de la calor del foc, etc., i per què no acabar en 
missa donant les gràcies per poder començar de nou? 
Una bona collita d’arròs, un nou curs escolar, un cicle 
que comença de nou...
No llancem a perdre en aquests temps l’única cosa 
que ens queda, que és l’esperança de poder continuar 
tenint la nostra identitat com a poble, salvaguardant la 
nostra cultura i la nostra fe podrem cridar alhora:
VISCA EL CRIST DE L’HOSPITALET, VISCA EL PATRÓ DE 
SUECA!

INMACULADA 
ORTELLS

RODENES

Presidenta del 
Crist de l’Hospitalet

No llancem a perdre en 
aquests temps l’única cosa 

que ens queda, que és  l’es-
perança de poder continuar 

tenint la nostra identitat com 
a poble, salvaguardant la 

nostra cultura i la nostra fe”.

“

La festa en honor al nostre patró
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Maremeua Les Palmeres
@maremeualespalmeres 

Bar de còctels
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Programa d’actes en honor del SANTÍSSIM CRIST 2022

La missa tridu es realitzarà tots els dies a les 19.30 h.

Trasllat del Crist de l’Hospitalet a l’església de Sant Pere per dur a terme el tridu, acompanyats de tabal 
i dolçaina.

Missa tridu al Santíssim Crist de l’Hospitalet en l’església de Sant Pere.

Tridu al Santíssim Crist de l’Hospitalet en l’església de Sant Pere. Nomenament dels nous membres de 
la Junta. En acabar la missa, trasllat del Santíssim Crist de l’Hospitalet a la seua capella.

Sopar solidari a la placeta del Crist: 3 € per a col·laborar amb Càritas (cal emportar·se l’entrepà).

Volteig general de les vespres del Santíssim Crist.

Volteig general de les vespres del Santíssim Crist.

Cordada en honor del Crist a càrrec de l’Associació Amics del Coet.

Replegar el guió de la família Guarinos, acompanyats de tabal i dolçaina.

Albades a la porta de l’Hospitalet en honor al Santíssim Crist, patró de la ciutat de Sueca, acompanyats 
de tabal i dolçaina.

Volteig de campanes general en honor al Santíssim Crist de l’Hospitalet.

Despertada a càrrec de l’Associació Amics del Coet.

La Junta del Santíssim Crist de l’Hospitalet acudirà a per la corporació municipal, acompanyats de la 
banda, tabal i dolçaina, per realitzar el trasllat de la imatge del Crist des de la capella fins a l’església 
de Sant Pere. A l’eixida de la capella, es dispararan les salves i a l’entrada de l’església, un xicotet cas-
tell pirotècnic.

Vi d’honor al pati del col·legi L’Encarnació.

Dansades en honor al Crist de l’Hospitalet.

Mascletada.

Concentració a la porta de l’Hospitalet, acompanyats pel tabal i la dolçaina. La Junta del Santíssim 
Crist de l’Hospitalet acudirà a per la corporació municipal i tots junts a Sant Pere.

Santa Missa Major cantada i concelebrada, on es realitzarà el sorteig de les creus del Crist.

Solemne Processó General que recorrerà l’itinerari de costum (plaça de Sant Pere, plaça de l’Ajunta-
ment, c/ Sequial, c/ Pou, c/ Alber, c/ València, c/ Figuera, c/ Mare de Déu, c/ Sant Miquel, c/ Nou, 
c/ Cantarrana, c/ Fillola, c/ Vall, c/ Sant Cristòfol, Capella de l’Hospitalet) acompanyats de la banda 
de música de la Societat Ateneu Musical. Després, castell en Honor al Santíssim Crist de l’Hospitalet.
En acabar la processó, pel carrer Fillola es tornarà el guió del Santíssim Crist de l’Hospitalet, a la casa 
de la família Guarinos, acompanyats de tabal i dolçaina.

DEL DIMECRES 31 D’AGOST AL DIVENDRES 2 DE SETEMBRE DE 2022

19.30 h

19.00 h

19.30 h

19.30 h

21.30 h

12.00 h

20.00 h

20.30 h

22.00 h

22.15 h

08.00 h

08.00 h

11.00 h

12.00 h

13.00 h

14.00 h

18.00 h

19.00 h

20.00 h

DIMECRES, 31 D’AGOST DE 2022

DIVENDRES, 2 DE SETEMBRE DE 2022

DISSABTE, 3 DE SETEMBRE DE 2022

DIUMENGE, 4 DE SETEMBRE DE 2022
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Missa funeral per tots els difunts associats al Crist de l’Hospitalet, on es realitzarà l’entrega de les 
creus als agraciats.

Trasllat del Crist de l’Hospitalet a Sant Pere, acompanyats de tabal i dolçaina, per dur a terme el tridu.

Concentració a la capella per realitzar el trasllat del Crist fins a l’església de Sant Pere per a realitzar la 
novena acompanyat per la banda de música i de tabal i dolçaina.

Missa novenari al Santíssim Crist de l’Hospitalet en l’església de Sant Pere.

Últim dia de novena, en finalitzar la imatge del Crist serà tornada a la seua capella, acompanyat pel 
poble, la banda de música i de tabal i dolçaina.
Veneració del Santíssim Crist.

DIUMENGE, 11 DE SETEMBRE

19.30 h

19.00 h

19.30 h

20.00 h

20.00 h

DEL DISSABTE 12 DE NOVEMBRE AL DIUMENGE 20 DE NOVEMBRE: NOVENA

DISSABTE, 12 DE NOVEMBRE DE 2022

DIUMENGE, 20 DE NOVEMBRE DE 2022

Programa d’actes en honor del SANTÍSSIM CRIST 2022

>> Més actes després de setembre <<

Ronda Espanya, 13 · Sueca
962 03 55 77 · 601 20 50 32

CAMPANYA DE SALUT VISUAL
SETEMBRE - OCTUBRE
· Posem a punt els nostres ulls

· 2x1 en ulleres graduades (també en progressius)

· Muntura de regal per a xiquets i xiquetes 
menors de 12 anys

TERÀPIA VISUAL. AUDIOMETRIA. RETINOGRAFIA. 
ESPECIALISTES EN OPTOMETRIA PEDIÀTRICA. 

ADAPTACIÓ DE LENTS PER AL CONTROL DE MIOPIA.
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B
envolgut i estimat poble de Sueca, veïns i ve-
ïnes:
Un any més estem a les portes de celebrar la 
festa més important, més intensa i més bonica 

del nostre poble: la Festa de la Mare de Déu de Sales, 
la nostra benvolguda patrona.
Li oferirem a la Nostra Mare una gran solemnitat i el 
nostre fervor més intens, que sempre serà poc per tot 
el que Ella significa per a tots i totes nosaltres.
Pense que enguany ja podrem celebrar-ho tot amb 
més normalitat, la qual cosa farà que la participació 
del poble torne a ser multitudinària, i deixarem de 
banda tot el que ens ha passat els dos darrers anys, 
temps de pandèmia difícils i estranys.
Per això us dic que els actes que hem preparat per a 
aquest any estan sobretot pensats perquè recapaci-
tem i repensem en tot allò que la Nostra Mare espera 
de nosaltres; hem d’explicar-li tot el que ens passa, de 
dir-li sense cap tipus de vergonya el que necessitem 
i volem d’Ella; que quede ben clar que tot ho fem per 
Ella i per a Ella.
Tots sabem que la Mare de Déu de Sales no distingeix 
ni discrimina cap persona pels seus ideals; al contrari, 
davant la seua imatge tots som iguals perquè li tenim 
el mateix sentiment. I això ha de continuar.
Us desitge a tots que estos dies de festa els puguem 
viure amb molta alegria i satisfacció i, per damunt de 
tot, que gaudim de la Nostra Mare sense mesura, tot 
i més.

No puc oblidar-me de totes les persones que ja no es-
tan entre nosaltres, de pregar per tots i totes, i també 
un record i una oració per a les famílies que estan pas-
sant per moments complicats.
Agraïsc de tot cor la tasca tan important que desenvo-
lupen totes les persones que formen part de la Reial 
Associació, ja que sense elles i ells i el seu treball, res 
no seria possible.
També el meu reconeixement a tots els col·lectius de 
la ciutat, per estar sempre al nostre costat. Quan els 
cridem sempre estan ahí.
Un agraïment especial a la corporació municipal, per 
la seua disposició a ajudar-nos en tot allò que fa falta 
en cada moment.
Una menció especial a la Començadoreta i a les Llau-
radoretes de la Mare de Déu, perquè la seua presència 
en tots els actes sempre resulta molt especial, ema-
nen un resplandor i una llum tan tradicionals i nostres.
Tampoc no em puc oblidar del nostre consiliari, D. Ale-
jandro, i del seu incansable treball al llarg de tot l’exer-
cici. Fa temps que és un suecà més, i en cada acte de-
mostra el seu amor a la Nostra Patrona.
Enguany més que mai, hem de demostrar que som un 
poble unit davant de la Mare de Déu, un poble agraït, 
que ens respectem els uns als altres, i que per damunt 
del que cadascú pense o crega, està l’estima i amor 
que li tenim a la Nostra Patrona i Mare, l’alcaldessa 
perpètua de la ciutat de Sueca.
Suecans i suecanes: Visca la Mare de Déu de Sales!

JESÚS 
CAMPILLO 
MONCHO

President de la Reial 
Associació de la Mare 

de Déu de Sales

Solemnitat i fervor a la Mare de Déu

Enguany més que mai, hem 
de demostrar que som un 

poble unit davant de la Mare 
de Déu, un poble agraït”.

“
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Programa d’actes religiosos en honor a la MARE DE DÉU DE SALES

Concentració en casa de la Començadoreta de l’any passat. A continuació, la Junta de la Reial Asso-
ciació passarà a arreplegar la Començadoreta d’enguany, i acompanyats del tabalet, la dolçaina i les 
Llauradoretes de la Mare de Déu aniran cap a la Reial Església de la Mare de Déu de Sales.

Proclamació de la Començadoreta i, a continuació, Solemnes Vespres, Santa Missa i Salve a la Mare de 
Déu amb la participació del Cor Unió Musical.

En la placeta del Convent, Ronda a la Verge. Organitzada per l’Escola de Danses de la Ribera.

Missa de descoberta.

Missa reglamentària de la Reial Associació de la Mare de Déu de Sales amb sorteig de medalles.
Participació del Cor Orfeó Suecà.

Concentració en casa de la Començadoreta que, acompanyada del tabalet i la dolçaina, les Llaura-
doretes i la Junta de la Reial Associació, acudirà a l’Ajuntament, i junt amb la corporació municipal, la 
festera major i la seua cort d’honor, aniran cap a la Reial Església de la Mare de Déu de Sales.

Solemne missa concelebrada amb l’assistència de la Començadoreta i les Llauradoretes de la Mare 
de Déu, corporació municipal, Festera Major i Cort d’Honor, Junta de la Reial Associació i poble de 
Déu amb la participació del Cor Echo Vocis.

Missa.

Eixida de la part de davant de la processó amb els gegants i nans, balls i danses de Sueca per l’itine-
rari acostumat.

Concentració dels membres de la Junta de la Reial Associació en casa de la Començadoreta que, 
acompanyada de les Llauradoretes, anirà a arreplegar, al so de la dolçaina i el tabalet, les mules 
que recorden la troballa de la Mare de Déu de Sales. Des d’allí passaran per l’Ajuntament i amb la 
corporació municipal, la Festera Major i la seua Cort d’Honor aniran cap al Convent.

Missa en sufragi dels difunts dels balls, misteris i personatges bíblics.

Solemne Processó General amb l’ordre següent: Creu alçada, seguiran els xiquets de Primera Co-
munió, el poble de Déu, dansa dels tornejants, guió de la Mare de Déu, les falles i la Junta Local 
Fallera, els júniors, associacions d’ames de casa i la Junta de Jubilats i Pensionistes. A continuació, 
l’Associació de la Divina Pastora, pastorets de Fàtima, els personatges bíblics, les confraries, la Junta 
Rectora de la Cooperativa Unió Cristiana i els majorals de l’Amo, dels Benissants i del Crist.
Seguidament, les mules, les Llauradoretes de la Mare de Déu i la Començadoreta. Després, la imat-
ge de la Mare de Déu de Sales, portada en andes pels joves i les joves de Sueca nascuts els anys 
2000 i 2001. Finalment, la presència eclesiàstica, la Junta de la Reial Associació, la Festera Major 
amb la seua Cort d’Honor, la corporació municipal i la banda de música.
En acabar la processó, disparada d’un castell de focs d’artifici.

DIMECRES, 7 DE SETEMBRE

18.45 h

19.30 h 

21.00 h

07.30 h

08.30 h

11.10 h

11.30 h

12.30 h

18.45 h

18.45 h

19.00 h

20.00 h

DIJOUS, 8 DE SETEMBRE · FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE SALES

Concentració al passeig de l’Estació de tots els qui desitgen participar en este acte en honor de la 
Nostra Patrona amb l’assistència de la  Començadoreta i les Llauradoretes, Junta de la Reial Associa-
ció, corporació municipal, Festera Major i Cort d’Honor.
En finalitzar l’ofrena, en la Reial Església de la Mare de Déu de Sales, Santa Missa.

DISSABTE, 10 DE SETEMBRE · OFRENA DE L’ARRÒS A LA MARE DE DÉU DE SALES

19.00 h

Matins: les 10.30 h. Vesprades: les 19.30 h 
Dia 9. Dia dels malalts
Dia 10. Dia de les falles
Dia 11. Dia de les dones
Dia 12. Dia de la música i les danses

Dia 13. Dia de les persones que porten el nom de Sales
Dia 14. Dia de les confraries
Dia 15. Dia dels joves i l’ensenyança
Dia 16. Dia de la Reial Associació
Dia 17. Missa solemne pels difunts

NOVENARIS EN HONOR DE LA MARE DE DÉU DE SALES · DEL 9 AL 17 DE SETEMBRE
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COMENÇADORETA 
DE LA MARE DE 

DÉU DE SALES

2022 

Virginia 
Lorenzo 
Falcó
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LLAURADORETES 
DE LA MARE DE DÉU DE SALES 2022

INÉS SAMPEDRO PALACIOS CLAUDIA FALCÓ MORENO ANDREA BLASCO VIVES

AITANA GUILLEM DUBÓN TERESA MARTÍNEZ CEBOLLA MARIA FERRI LÓPEZ

ROSER FERRANDO ZAMORA ROSER SEGUÍ SÁNCHEZ CLARA MESEGUER MIGUEL
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Pça. Portal de Cullera
46410 SUECA (Valencia)

Tel. 96 171 04 34
Mòbil 678 540 734

hola@apurando.com

apurando.com
TU REGALO SIEMPRE A TIEMPO

601.905.804
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AMPARO MESEGUER MIRAVET

CLÍNICA DENTAL

Salut amb un
somriure !!!

C/ Mare de Deu, 62, 1º
46410 Sueca (Valencia)

Tel. 961711274
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N
o és un títol original, vull dir que jo no l’he 
inventat, m’ha vingut al cap en relacionar 
el que pretenc contar amb el títol d’un do-
cumental que em va fascinar en el seu mo-

ment, fa ja molts anys d’açò. Tractava de la vida ve-
getal i animal en els deserts d’Àfrica, crec recordar 
que eren els deserts de Namib i de Kalahari. De llocs 
tan inhòspits, de sobte, com per art de màgia, sorgien 
infinitat d’éssers meravellosos, cadascú acompanyat 
per una banda sonora fantàstica que encara que eren 
peces conegudes, semblava que havien sigut crea-
des per acompanyar-los. La veu en off que comen-
tava la vida de la fauna i la flora d’aquells deserts, de 
l’inoblidable naturalista Fèlix Rodríguez de la Fuente, 
completava aquesta meravella.

La mateixa sensació, la mateixa emoció, el mateix 
goig, vaig sentir enguany, el passat divendres 17 de 
juny dintre de la divuitena Mostra Sonora ARTSOM, al 
CM Bernat i Baldoví, amb la presentació de DESCRÈ-
DIT. TEATRE I SO. Fins i tot, per partida doble.

D’una banda, per l’homenatge que es feia al gran 
mestre Joan Fuster en la celebració de l’any Fuster, 
amb textos del seu assaig Descrèdit de la realitat, que 
dona nom a l’espectacle; una demostració del Fus-
ter universal i versàtil que s’adapta a la improvisació 
i experimentació instrumental de sons i a la creativi-
tat dels professionals de les arts escèniques, amb la 
participació del Taller Municipal de Teatre de Sueca.

D’altra banda, per l’espectacle oferit per “unes cri-
atures dolcíssimes” (com van ser presentades en ho-
nor al bell poema Criatura dolcíssima del nostre in-
signe escriptor) del Centre Ocupacional de Sueca.

I comença l’espectacle. De sobte, totes i tots en for-
mem part. Amb un full de paper per a reciclar, sota les 

ordres de la directora Neus Fontestad marcant el rit-
me, el full ha esdevingut un instrument.  Ens trobem 
al bell mig d’una atmosfera que ens atrapa, ens trans-
porta a cadascú, a cadascuna, a records del passat, a 
l’alegria del temps de la infantesa i, com un joc ens 
trobem interactuant amb elles, amb ells, amb “les 
criatures dolcíssimes”, entrem en comunió amb el so 
que cada vegada és més ràpid i  potser més fort. Es 
produeix una simbiosi que acaba amb una explosió 
d’aplaudiments.

L’espectacle continua, tot el teatre està amb la 
mirada fixa en aquestes “criatures dolcíssimes”, que 
amb estris rudimentaris, convertits en instruments de 
percussió, són capaces d’executar ritmes i fer figures 
que  penetren fins al moll de l’os i a la nostra ànima. 
El final és apoteòsic, tot el teatre dempeus, aplaudint 
ensordidorament. I després de l’eufòria ve la reflexió.  

No pot ser que l’espectacle no es repetisca, mol-
tíssima gent no hi va poder assistir perquè, com sols 
passar sovint, hi havia altres actes, i de segur, que es 
quedaren amb les ganes algunes persones de veu-
re’l, i altres, entre les quals m’incloc, de tornar-lo a 
veure.

Caldria mirar amb aquesta gent tan meravellosa, 
començant per la directora Neus Fontestad, que amb 
un treball ingent ha aconseguit demostrar la capaci-
tat d’execució d’un grup de persones amb diversitat 
funcional intel·lectual, la possibilitat de tornar a re-
petir l’espectacle, després de l’estiu a Sueca i veure 
la possibilitat de representar-lo en altres pobles de 
la Ribera, perquè si demanem una societat inclusiva, 
aquest espectacle és una mostra excel·lent d’inclusió 
que ha de servir d’exemple i  donar-se a conéixer en 
altres pobles i ciutats.

PILAR MEDRANO LUJAN PENSE PENSIONS DIGNES

Gent meravellosa

Col·laboracions literàries

FOTO: MOSTRA SONORA
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L
’atzar, només l’atzar, 
ha volgut que apa-
reguera fa uns dies. 
No era un objectiu 

dels meus desficis actu-
als, tampoc de pretèrites 
inquietuds. De mon pare 
sí que havia estat una de 
les seues obsessions du-
rant un bon grapat d’anys, 
malauradament sense re-
sultats positius. Aquestes 
coses són com són i venen 
com venen: ja pots entes-
tar-te en la localització de 
determinats documents 
històrics, escorcollant 
pertot arreu, que si per una 
d’aquelles es neguen a fer 
acte de presència, aviat 
estàs. Només ells decidei-
xen quan és el moment de 
presentar-se davant teu. I 
per què ha ocorregut ara? 
Vull creure que l’atzar, po-
sant-me davant dels nas-
sos un plànol de la vila de 
Sueca que a mon pare li 
haguera fet molta il·lusió 
poder-lo consultar, haja 
volgut retre-li un xicotet, 
però merescut, homenat-
ge.

M’aparegué mentre cer-
cava entre alguns mapes 
de l’Albufera de València 
del segle XVIII, la ubicació 
de la fita o pedra que as-
senyalava el nivell de les 
aigües del llac i que va do-
nar nom al poblat marítim 
del Perelló. Per això vaig 
parar atenció en un docu-
ment del fons de l’Archivo 
Cartográfico y de Estudi-
os Geográficos del Centro 
Geográfico del Ejército, ti-
tulat Plano del Lago de la 
Albufera de Valencia: su 
Sondeo, y plas[m]acion de 
los Lugares immediatos a 
ella… S’hi tracta d’una carta 
nàutica manuscrita sense 
data, d’autoria anònima, 
forma apaïsada (61x135,3 
cm) i una escala aprox. 
d’1:26.000. El geògraf Car-
les Sanchis Ibor, en el llibre 
Regadiu i canvi ambiental 
a l’Albufera de València 
(València, 2001), afirma 
que l’autor fou l’enginyer 
Pedro Torbé qui la va con-
feccionar l’any 1752.

El Plano del Lago de la 
Albufera... és un interes-

sant treball topogràfic 
que s’elaborà amb el fi de 
millorar el desguàs de l’Al-
bufera. Entre les valuoses 
dades que aporta Torbé, 
a més de la localització 
de la fita, s’aprecia la lí-
nia d’inundació de l’es-
tany quan aquesta pedra 
es veia coberta amb dos 
pams i mig d’aigua, mo-
ment que, per exemple, 
arribava a engolir els ullals 
Gran i de Baldoví, i s’havia 
d’acomplir la dita fita co-
berta, gola oberta. També 
hi estan representats els 
tres turons dels Sants, dels 
quals hui només queda el 
que corona l’ermitori. 

Tot i ser de rellevància 
els citats aspectes per a 
interpretar l’evolució his-
tòrica del llac, els aigua-
molls i la devesa, el que 
realment em cridà l’aten-
ció del Plano del Lago de 
la Albufera... fou un detall, 
en principi, secundari que, 
a hores d’ara, no tinc cons-
tància que ningú l’haja tin-
gut en compte. A tots ens 
havia passat inadvertit. Ni 

el mateix Carles Sanchis, 
que va estudiar amb de-
teniment el plànol, ha fet 
cap comentari.

L’autor del Plano del 
Lago de la Albufera..., Pe-
dro Torbé, amb la intenció 
de situar el lector, va dibui-
xar a la perifèria del llac els 
croquis de les poblacions 
que envolten l’Albufera. 
Els d’Alfafar, Massanassa, 
Catarroja, Silla i Sollana 
són uns traçats esque-
màtics —desconec si es 
corresponen a la realitat 
d’aleshores— i obvià de-
tallar qualsevol element 
dels respectius contexts 
geogràfics. A Sueca, con-
tràriament, feu una ex-
cepció. La representació 
del nucli urbà de la nostra 
vila apareix a l’extrem es-
querre superior del plànol. 
També és esquemàtica, 
però s’acompanya amb la 
delineació dels principals 
camins d’accés a la pobla-
ció, les terres d’horta dels 
voltants i el recorregut del 
Sequial i alguna de les se-
ues filloles fins a arribar

J. ANTONI CARRASQUER ARTAL A la memòria d’Alejandro Morcilo

PRIMERA REPRESENTACIÓ CARTOGRÀFICA 
CONEGUDA DE LA VILA DE SUECA (1752?)

Plano del Lago de la Albufera de Valencia (Pedro Torbé,1752)
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a la mar o a la llacuna. 
El traçat urbà de Su-

eca inclòs al plànol de 
l’Albufera de Pedro Tor-
bé, que Sanchis data en 
l’any 1752 —una qüestió 
sobre la qual després in-
cidiré—, és el document 
original més antic de les 
representacions carto-
gràfiques que coneguem. 
Fins ara, aquesta conside-
ració la tenia la de Fran-
cisco Reyo, feta per a un 
projecte d’establiment 
de terres de Múzquiz, del 
1775, que es conserva al 
nostre Arxiu Històric Mu-
nicipal. Carles Sanchis en 
deixa constància al ca-
tàleg de cartografia del 
citat centre documental 
i aparegué reproduïda a 
la revista Quaderns de 
Sueca, núm. XIII (Sueca, 
1998). Reyo fa una repre-
sentació de la vila quasi 
triangular, on solament 
uns pocs  espais es poden 
apreciar, perquè la trama 
urbanística està dibuixada 
en perspectiva, amb nul-
la precisió i, també, per 
la degradació de la tinta. 
Aquests són les places 
Major i Morera —en l’actu-
alitat, placeta Fonda—, el 
carrer del Sequial, el car-
reró dels Carros —hui, Fra 
Antonio Juan—, l’església 
de Sant Pere coronada 
amb una veleta, la cober-
ta del graner del Senyor 
de Montesa, i una àmplia 
zona buida d’edificaci-
ons, que correspondria al 

cementeri parroquial i al 
sequer de la Senyoria. La 
construcció que s’entre-
veu baix, a l’esquerra del 
dibuix, igual podia ser el 

convent de Ntra. Sra. de 
Sales que els molins de 
la vila.

El croquis de Sueca in-
corporat per Pedro Torbé 
al Plano del Lago de la Al-
bufera..., és un dibuix de 
vista zenital, diàfan, però 
està mal resolt, és poc fi-
dedigne. Fa la impressió 
que a l’autor només l’inte-
ressava ressaltar el recor-
regut del Sequial i els ca-
mins principals d’entrada 
a la vila, mentre que es va 
despreocupar del traçat 
de places i carrers. Costa 
entendre que el cartògraf, 
després de residir a la nos-
tra població quasi un any i 
de fer un minuciós treball 
pel que fa a la descripció 
gràfica del llac i la proble-

màtica del desguàs, pre-
sente una delineació tan 
erràtica de la trama vial 
suecana, com en general 
s’aprecia en tot el dibuix 
i, en particular, a la meitat 
occidental de la població, 
reblida d’inexactituds. So-
lament estan perfilades, 
amb un mínim de rigor, les 
places Major, Sant Pere i 
Morera i part dels trajectes 
dels carrers del Sequial i 
Cullera.  Els dos únics 
edificis que Torbé ressal-
ta són els de l’església de 
Sant Pere i el convent de 
Ntra. Sra. de Sales. Tam-
bé estan dibuixats amb 
prou nitidesa el graner i 

el sequer del Senyor de 
Montesa —amb una enig-
màtica construcció qua-
drada adjunta, a manera 
de torreta—, la casa dels 
Quatre Cantons —això sí, 
representada excessiva-
ment rectangular—, els 
molins de la vila —d’estra-
nya forma semicircular— i, 
enfront, el graner i sequer 
del Porxo.

Dit això, acceptant que 
la data de confecció del 
Plano del Lago de la Albu-
fera..., com afirma Carles 
Sanchis, és el 1752, estic 
convençut que la repre-
sentació cartogràfica de 
Sueca allí reproduïda va 
ser copiada d’un plànol 
molt anterior, no sola-
ment per les deficiències 

ressenyades quant a la 
delineació de places i car-
rers, impròpies de Torbé, 
sinó també, i sobretot, per 
l’extensió del nucli urbà. 
Estic convençut, dic, per-
què després de comparar 
aquest document amb el 
plànol de Sueca de l’any 
1738, que mon pare va 
confeccionar basant-se 
en la informació aporta-
da pel padró de riquesa 
d’aleshores, es compro-
va que en el de Torbé no 
figuren algunes barriades 
i carrers que ja formaven 
part del conjunt urbanístic 
una dècada i mitja abans. 
Així, quatre són les zones 
on s’aprecia nítidament 
l’anacronisme. En l’any 
1738, l’expansió urbanís-
tica del poble ja arribava, 
per l’oest, fins a la placeta 
del Convent i els molins de 
la vila; al nord, on el Se-
quial conflueix amb la via 
homònima, la vila es de-
senvolupava, a mà dreta, 
pels carrers de la Bona-
guia i part del dels Ma-
graners, i a mà esquerra 
pel barri de Climent —hui, 
carrer de Sant Antoni de 
Pàdua—; a l’est, el carrer 
de Sant Roc es trobava 
edificat a dues mans, for-
mant eixe característic an-
gle de noranta graus; i al 
sud, l’ampli espai urbà que 
ocupen els carrers Vall, 
Fillola, Moro i Cantarrana 
l’ocupaven nombroses 
cases i barraques.   

Amb aquestes substan-
cials diferències, podem 
concloure que el traçat 
urbà de Sueca que figu-
ra al Plano del Lago de la 
Albufera de Valencia: su 
Sondeo, y plas[m]acion 
de los Lugares immedia-
tos a ella…, dibuixat l’any 
1752 per Pedro Torbé, seria 
còpia d’un altre, ara per 
ara desconegut, anterior 
en dècades, que potser 
es remuntara, fins i tot, al 
conflictiu període de la 
Guerra de Successió.

Fragment del plànol de l’establiment de Múzquiz (F. Reyo, 1775)

Fragment del plànol de Pedro Torbé
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Col·laboracions literàries

A
mb la firma de la carta pobla de Sueca el 
1425 s’inicia el camí de la nostra ciutat cap 
a la seva configuració actual. Aquest fet, 
però, en va suposar l’inici de la construcció 

patrimonial a partir del procés de cristianització d’un 
territori habitat anteriorment per sarraïns, no resul-
tant Sueca únicament hereva del període d’ocupació 
islàmica sinó que a més hi ha constància de vestigis 
d’època romana i fins i tot de jaciments paleontolò-
gics que es remunten al Pleistocè mitjà. Si bé no cal 
justificar més la riquesa del nostre patrimoni cultural 
material, augmentat de manera important de llavors 
ençà i ben conegut, el patrimoni cultural inclou al seu 
temps la comprensió d’un patrimoni immaterial –que 
compta cada vegada amb una major visibilitat i reco-
neixement– integrat per les diferents festes, tradici-
ons, rondalles, danses, receptes de cuina, indumen-
tària i resta de costums pròpies que de vegades ens 
resulten tan familiars que no ens aturem a valorar la 
riquesa cultural que d’una forma intrínseca compor-
ten.

Així mateix no resulta comprensible la idea del nos-
tre patrimoni sense l’existència del patrimoni natural, 

comprès des de l’extensa abundància dels nostres 
arrossars i cultius regats pel riu i pel broll d’una ter-
ra que exhala aigua, conduïda per canals de regadiu 
i séquies que es tornen casa per a moltes espècies 
de flora i fauna, fins a l’olor a taronger que ens envol-
ta a l’època de floració dels cítrics o la biodiversitat 
costera i submarina que subsisteix al nostre litoral, 
per citar-ne alguns exemples. Així doncs, si seguírem 
desglossant la seva definició ens adonaríem que el 
patrimoni es ramifica extensivament per acabar en-
trellaçant-se en totes les seves formes configurant en 
última instància un únic sentit que es tradueix en el 
complicat concepte que és la cultura.

Malauradament, aquesta riquesa és un bé extre-
madament fràgil que no pot ser descuidat, puix la 
seva pèrdua resulta irreversible. El patrimoni cultu-
ral exigeix una atenció constant i una acció conser-
vativa necessària per poder acomplir exitosament 
la seva transmissió al futur, no sols des d’un àmbit 
tècnic-professional sinó també per mitjà d’una parti-
cipació activa de la societat civil de la seua cultura, 
tenint la capacitat de mantenir el seu valor. Aquests 
dies de festes resulten el millor exemple d’un patri-
moni viu que ompli els carrers i convida a ser secun-
dat per participar, conèixer, descobrir i posar en va-
lor les nostres tradicions. La difusió i el coneixement 
dels recursos patrimonials es configuren, juntament 
amb la participació social d’aquests, com les millors 
eines de salvaguarda per mitjà d’una interacció que 
ha d’implicar també als joves i als més menuts amb 
la finalitat d’evitar una desvinculació emocional del 
seu patrimoni, doncs allò que no es coneix ni s’estima 
tampoc es conserva.

ROGER CARRASQUER COLECHÀ

CONSERVEM EL PATRIMONI CULTURAL
Una crida a la participació activa del nostre patrimoni com a eina de conservació d’un bé d’interès col·lectiu

El Patrimoni és el llegat cultural que rebem 
del passat, vivim al present i transmetrem a 
les generacions futures”. (UNESCO)

“

FOTO: ADRIÀ GONZÁLEZ
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ESPECIALITAT EN PAELLES I MENJAR 
TÍPIC PER ENCÀRREC

(PER ENDUR O EN EL LOCAL)
ZONA FERNANDET C/ DANIEL MARTÍ, NÚM. 5

TEL. 633 979 057

PLATS COMBINATS · TAPES · 
ENTREPANS · SANDWICH ·

HAMBURGUESES · GRANISSATS · 
GELATS · PIZZES PER ENDUR
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fcmelero.com | 96 171 03 73
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SUECA 
Av. de España, 49   Tel. 961 701 057 
CULLERA  
 Rambla San Isidro, 13   Tel. 961 721 738

FELICES  
FIESTAS

MILAR senén ORTEGA MILAR senén ORTEGA TE DESEA
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CARNES Y COMIDAS
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Tu publicidad más efectiva 
en gran formato. “Comprúebalo” PROYECTOS DE IMPRESIÓN

retolació i impressió digital
corporimatge

Av del Teular 38,S/N Poligon Industrial el Teular Sueca  corporimatge@gmail.com

Tecnología,calidad,tintas ecosolventes,
Ancho de impresión 3200mm.
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Carrer Patilots, 59 - SUECA
Telèfon | 961 710 567

Móvil | 658 967 790

Web | www.grafimar.net
 

E-mail | enrique.marques@telefonica.net

Més que una impremta

GRAFIMAR

IMOR A TU MEDIDA
VEN A CONOCERNOS. 

AMPLIA GAMA EN COCINAS Y ARMARIOS A MEDIDA.
VISITA NUESTRA TIENDA, ESTAREMOS 

ENCANTADOS DE ATENDERTE.

ESTAMOS EN RONDA CABAÑAL, Nº 12, SUECA. 
TE ESPERAMOS.

PRÓXIMA APERTURA 05/09/22

TELÉFONO: 684 41 78 45








