
 

SUECA (València) Lat.: 
Long.: 

 39° 12′ 00″ N 
   0° 18′ 41″ O 

HISTÒRIA:  

El nom de Sueca prové del mot àrab "suayqa" que significa mercat petit, encara que les troballes humanes del terme municipal es 

remunten al paleolític superior. 

La ciutat, que va ser donada a l'Orde de Sant Joan de l'Hospital el 1157 per Ramon Berenguer IV, queda incorporada a la civilitza-

ció cristiana occidental amb Jaume I i l'Orde de l'Hospital, que atorgà Carta de Poblament el febrer de 1245. 

L'Albufera quedà incorporada al Patrimoni Reial pel citat monarca, fins a l'any 1865, sent permesa la caça d'aus aquàtiques des del 

regnat d'en Martí I l'Humà. 

En 1337, Pere el Cerimoniós autoritzà el mercat local, i per Alfons V en 1457 es construeix la séquia Major i es regula la Fira local. 

Del 1613 al 1836 hi hagué Convent de PP. Franciscans. 

Esdevé ducat el 1803, sent el primer duc Manuel Godoy, favorit de Carles IV. Es van construir les muralles el 1838. Fou declarada 

ciutat el 1899. 

ASPECTES GEOGRÀFICS:  

Està situat en la comarca de la Ribera Baixa, és la capital d’aquesta comarca. El relleu el constitueix una immensa plana formada 

pels sediments del riu Xúquer, que han reblert la zona en èpoques molt recents i que en la seua part més septentrional acaben per 

confondre's amb les aigües de l'Albufera formant un terreny pantanós. Sorgeix del mig d'aquesta plana un turó, la Muntanyeta dels 

Sants, de 27 metres de cota máxima.  

El Mar Mediterrani banya els 8 km de costa dels quals gaudeix el terme municipal. 

FESTES I TRADICIONS:  

Les principials festes i tradicions d’aquesta localitat valenciana són, la festa i fira de Sueca, una festa municipal dedicada al Crist de 

l'Hospitalet  i a la Mare de Déu de Sales, que se celebra el 8 de setembre. En elles destaca la processó general, acompanyada de 

grups de dansa i cants antics, representants de confraries, personatges bíblics, etc.  

També poden trobar-se activitats més lúdiques, com "El Concurs Internacional de Paelles", de gran interès turístic, en el qual es 

rendeix tribut a l'arròs de la zona. 
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