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DEBILITATS

• Escassa potenciació del poble com a ‘bressol del cultiu de l’arròs’ (història, turisme, industrialització: creació 

de marca, empaquetadora, comercialització, etc.)

• Escassa connexió entre el nucli del poble i les zones naturals del voltant.

• Mala urbanització.

• Falta d’accessibilitat, existència de barreres arquitectòniques.

• La via del tren i la carretera nacional exerceixen com una barrera potent dins del municipi.

• Defi cient de transport públic comarcal.

• Ús massiu del cotxe.

• Mancança d’aparcament. 

• Privatització de l’espai públic.

• Pèrdua de l’ús de l’espai públic i la vida al carrer per part del veïnat.

• Falta de zones verdes internes.

• Escasses activitats juvenils.

• Falta d’activitats turístiques.

• Comerç local debilitat (poca activitat i falta de conscienciació ciutadana en la compra local)

• Falta de teixit industrial local (poca diversifi cació i foment).

• Mancança d’infraestructures al polígon industrial.

• Excessiu control i restricció d’activitats al parc natural de l’Albufera.

• Destrucció de cordó dunar.

• Eixida d’aigua sense depuració des de el llac de l’Albufera a les platges del Perelló i Motilla.

• Elevada estacionalitat del turisme a la costa.

• No posada en valor del patrimoni arquitectònic.

• Falta d’identitat de la població amb el municipi.**

• Manca de coordinació entre agents polítics

• Falta d’enteniment entre Sueca i les entitats locals menors (Perelló, Mareny de Barraquetes).

• Manca d’accés a la informació pública.**

• Manca de vies administratives telemàtiques.

• Escassa participació ciutadana

• Falta de consciència del bé comú, cada associació treballa de manera individual.

**    Falta d’acord entre els assistents
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AMENACES

• La legislació i l’administració del parc de l’Albufera.

• La possible contaminació produïda pels residus del cultiu de l’arròs.

• La contaminació del riu Xúquer i l’erosió de la costa (modifi cació de la línia de costa i contaminació de l’aigua).

• La dependència de l’economia agrícola.

• Manca de fi nançament, ajudes i subvencions.

• La diferència d’interessos entre diverses entitats locals: ecologistes, caçadors, etc.

• La sectorització del municipi a causa de les infraestructures i el parc natural de l’Albufera.

• La pèrdua de les relacions de veïnatge.

• La possibilitat de convertir-se en ciutat dormitori de València.**

• El sistema econòmic actual, que prima l’economia davant el benestar de les persones.

• Desmotivació col•lectiva general.

**    Falta d’acord entre els assistents
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FORTALESES

• Important patrimoni natural, cultural, arquitectònic, gastronòmic i històric (arxiu històric).

• El parc natural de l’Albufera (explotació i foment).

• La privilegiada situació geogràfi ca.

• Presència d’espais naturals de qualitat a prop del centre urbà.

• Sueca com a ‘bressol de l’arròs’.

• El bon clima.

• Bona comunicació ferroviària i per carretera.

• Bons serveis socials.

• La trama compacta del municipi, que facilita les connexions i el contacte entre la població.

• Existència d’un teixit comercial local.

• Elevades activitats culturals i de qualitat.

• Fort teixit associatiu.**

• Sentiment i consciència de poble.**

• Fortes relacions de proximitat entre el veïnat.

• Qualifi cació de la gent jove.

• L’existència d’una ciutadania ben informada.**

• La urbanització no excessiva de certes zones costaneres (Fernandet).

**    Falta d’acord entre els assistents
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OPORTUNITATS

• La potenciació del poble com a ‘bressol del cultiu de l’arròs’ (història, turisme, industrialització: creació de 

marca, empaquetadora, comercialització, etc.).

• La posada en valor del patrimoni local natural, cultural, arquitectònic, gastronòmic i històric.

• La reconversió del ‘Molí de Passiego’.

• La transformació de l’antiga carretera nacional i certes places com a espai públic de qualitat.

• La creació de nous usos per a les segones residència que romanen deshabitades gran part de l’any.

• L’alça del turisme rural. 

• L’oferta d’un turisme de qualitat.

• El bon clima

• La plantació i diversitat de nous cultius hortícoles.

• La creació de noves zones verdes urbanes.

• L’aprofi tament de possibles subvencions.

• El canvi social.

• El canvi polític a la ciutat de València.


