
Descobrint el Xúquer

Un poc d’història…
Riola ve probablement de rivulus, que 
vol dir “riu” en llatí. És anomenada 
per primera vegada al segle XIII en el 
Llibre del Repartiment amb el nom 
d’Arriola. Va formar part de la Baronia 
o Vila i Honor de Corbera fins al segle 
XIX, sent la principal rectoria del terri-
tori i el cap administratiu dels quatre 
pobles que la formaven.

Festes 
Festes patronals en honor a

Santa Maria la Major (5 d’agost).
Cal destacar el sopar de germanor 
(que té lloc el 4 d’agost), la cordà, 

les paelles, el passeig amb caiac pel 
Xúquer, la ruta del “tapeig” i el concert 
de festes de la Unió Musical de Riola.

En el marc de la celebració de les 
falles (setmana del 19 de març), 

s’organitza  un concurs de pesca al 
Xúquer, tots els diumenges de febrer. 
Les Danses de Riola es ballen al mes 
d’octubre, coincidint amb la Mare de 
Déu del Rosari. El dia 9 d’aquest ma-

teix mes d’octubre es celebra
la Fira Medieval.

Informació 
Gentilici: riolenc/a 

Habitants: 1.832 (INE, 2016)

Accessos i situació
Des de València, s’accedeix prenent 

la V-31 i després la N-332 per a 
enllaçar amb la CV-505. Dista 40 km 
de València, 2 km de Sueca, 14 km 

d’Alzira i 11 km de Cullera.

Contacte 
Ajuntament:

C/ Ample, 5. - 46417 
Tel. 96 170 22 01

– a/e. ajuntamentderiola@gmail.com 
- www.facebook.com/ajuntamentriola

App de la Diputació de 
València. Ajuntaments 
de València, informació 

actualitzada i
en temps real

de Riola. 

Direcció, coordinació,
redacció, maquetació i disseny:
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Església de Santa

Maria la Major.

Nucli Antic.

Passeig del riu.

Pont de Ferro.

Assut de Riola.

Séquia Major.

Molí de Fora.

Poliesportiu.

Casa de la Cultura.
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1. Església de Santa Maria la Major
Segle XVIII. En el 1331 ja existia l’església de Santa Maria a Riola, encara que el 
temple que avui veiem és del segle XVIII. Fou la principal rectoria del Vila i Honor 
de Corbera. Darrere del temple, envoltada per les cases, es troben les restes 
d’una antiga torre utilitzada en la primera església del segle XIV, que pot ser 
siga una construcció islàmica del segle XII.

Riola naix del Xúquer, eix vertebrador del territori. Ens ho dóna tot i en ocasions 
ens ho ha reclamat amb les seues avingudes. És la principal font d’abastiment, 
frontera natural i l’origen del poblament. Riola i el riu Xúquer son inseparables. 
El paisatge de Riola és el conformat pel Xúquer i els habitants al llarg de la his-
tòria, l’arquitectura hidràulica i la xarxa de séquies que irriga el terme ple de 
tarongers i arrossars i que ens deixa belles estampes plenes de llum. La mota 
de defensa per a les contínues avingudes del riu que protegeix el poble permet 
fer rutes a peu o amb bicicleta que són d’una bellesa immensa, així com admi-
rar l’extensa varietat de fauna i flora autòctones d’alt valor ecològic. No podeu 
vindre a Riola sense passejar pel terme i la vora del riu.

Sempre s’ha dit que a Riola es menja bé, amb arrossos exquisits cuinats de 
mil formes diferents i amb guisats de carn i peix preparats amb ingredients de 
temporada o de tot l’any. S’aprofita el que la terra i l’aigua ens dóna per a ofe-
rir-ho als paladars més exquisits. Arròs al forn, all i pebre, paella o dolços com 
l’arnadí i els rotllets de caterinetes omplin d’aroma el poble. Cuina típica de la 
Ribera de Xúquer que a Riola té un gran exponent. Vine i tasta-la.

4. Pont de ferro 
Connecta Riola amb Sueca i data de 1900. Està dissenyat per a suportar les 
fortes avingudes del Xúquer amb el sistema Bowstring. Als extrems descansa 
sobre pilars de carreus de pedra i a la part inferior sosté tuberies per a la con-
ducció d’aigua.

5. Assut de Riola
Segle XVI. Presa d’aigua del Xúquer per a elevar el seu cabdal i bastir les sé-
quies. Impressionant paisatge cultural de gran bellesa on es pot observar la 
fauna i flora autòctones.

6. Séquia Major o dels Quatre Pobles
Segle XVI. Principal séquia de la Ba-
ronia o Vila i Honor de Corbera que 
irriga el terme de quatre municipis

7. Molí de Fora
Molí fariner i arrosser del segle XVI 
situat sobre la séquia dels Quatre Po-
bles.

2. Nucli antic 
Carrer d’Ausiàs March, plaça del Mestre Sant Francesc, carrer de Lluís Martí, 
carrer Ample... Un passeig pel poble vos descobrirà l’arquitectura típica de la 
zona i llocs interessants com l’Ajuntament o el Círculo Riolense (plaça del Mes-
tre Sant Francesc) on es pot veure fins on arribà l’aigua de la pantanada de Tous.

3. Passeig del riu
A vora riu trobem el passeig, lloc habi-
tual de trobada amb magnifiques vis-
tes sobre el Xúquer. Lloc idoni com a 
punt de partida per a practicar sende-
risme o BTT, o simplement per a pas-
sejar tranquil·lament.

Què veure? L’aigua i la terra

A Taula


