
LA VALENCIA DEL 

MARÍTIM 
Ha Valencia hi han molts llocs misteriosos i impressionants però el mes bonic per ha mi es el 

marítim. 

En en el marítim tenim la Malvarrosa, el Cabanyal, Beteró , el Canyamelar, Nazaret i el Grao, 

son els cinc barris que composen els poblats marítims. 

Tots aquestos son barris de pescadors però sobre tot El Cabanyal-Canyamelar, Nazaret i EL 

Grao 

Als poblats marítims tenim la setmana santa marinera te una gran importància, en la ciutat de 

Valencia esta festivitat es celebra desde el s. XV en els seus barris marítims. Un dels moments 

mes emotius es el diumenge de resurrecció: pètals inunden la ciutat, durant la cerimònia del 

“Encuentro de Crist amb la seva Mare.” 

LA MALVARROSA 

A la Malvarrosa el que es impressionant en la posta del sol i l’amaneixer a la platja de la 

malvarrosa , al passeig marítim y des de els chiringitos de primera línea. 

Si vas a la malvarrosa passa per el carrer de villena i fixat en la pasada de chalets que 

componen eixe carrer.  

EL CABANYAL-CANYAMELAR 

Estos barris son de gran interes cultural ja que te moltes cases protegides sobre tot als carrer 

Escalante, en aquest carrer la majoria de les cases son les típiques cases de planta baixa i un 

pis. 

Si vas passejant per el barri de el cabañal pots vorer en les fatxades de algunes cases uns 

cuades que estan pintats en els pasos de la setmana santa si els segueixes pots vorer un poc 

de la historia. 

Els dijousos al voltant de el mercat del cabañal on pots comprar quasi tot tipus de fruita, 

verdura, peix o carn, possen uns dels mercats mes grans de parades te: roba, plantes, 

accessoris i coses per a casa. 

EL GRAO 



Al grao es troba el port de Valencia. També pots trobar es tinglados recentment restaurats, y el 

edifici de el rellotge es un lloc de foto quan es posa el sol es impressionant. 

També pots anar a les passarel·les del moll allà a les set de la vesprada es mesclen el colors 

groc, blau i rosa i amb els vaixells en un fons de pel·lícula. 

També es molt bonic el edifici de les drassanes amb les seues àncores. 

 LES FALLES AL 

MARÍTIM 
Al marítim es viuen les falles amb molt de sentiment i moltes emocions com ala resta de 

Valencia es fa un bonic i especial monumente en el cas de la meva falla el fa la comissió així 

que crec que es prou mes especial, ja que es tot un any fent un monument per exposant-lo. 

Nosaltres tenim la agrupació de falles del marítim la que fa moltes activitats com els dards, les 

birles, el dibuix, el canut o els bolos, també fa molts actes com la exaltació a les falleres majors 

i presidents/es del marítim, que es un acte espectacular des de el meu punt de vista. 

Aquest any no es podrà fer quasi ninguna d’aquestes activitats per culpa de el covi. 

Però el sentiment faller mai es perd si es autèntic, l’any que va tornarem millor amb mes força 

com a festa, paro sobre tot amb mes amor per ella. 

 

NuLu 

 

 
 

 

 

 



 


