
2.13. Guardó d’honor de la Mancomunitat/2021 
Es dona compte del contingut i de la motivació de la proposta. 
 
Ateses les següents consideracions: 
1. El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta, en sessió de data 14-12-2006 aprovà la creació 
del Guardó de la Mancomunitat per a fer un reconèxement públic, segons l’article 1 del 
Reglament, “a favor de persones físiques i entitats de la Ribera, públiques i privades, 
mereixedores de tal distinció en base a l’especial tasca o labor realitzada en les seues activitats 
ja siga artístiques, culturals, esportives, cíviques, professionals o investigadores, i que hagen 
destacat d'una forma pública i notòria, afavorint els interessos de la Ribera i el seu progrés 
cultural, econòmic o social en general”. 
 
2. En les anteriors edicions el Guardò s’ha lliurat a favor de: 
- En l’any 2007 a l’editorial Bromera. 
- En l’any 2008, a l’edició comarcal del Levante EMV. 
- En el 2009 a Asunción Francés, presidenta de l’Associació Tyrius. 
- En el 2010 al Col·lectiu d’Ajuda i Emergència en Acció. 
- El 2011, a Jorge Martínez “Aspar”. 
- Al professor Josep Lluís Bauset, en el 2012. 
- Al pintor benimodolí Rafael Armengol, en el 2013. 
- En el 2014, al Conservatori de Música de Carcaixent. 
- En el 2015, el guardonat va ser Xúquer Viu. 
- El 2016, ho va ser la Comissió redactora de l’esborrany d’estatuts de la Mancomunitat de l’any 
1996. 
- El 2017, la Coordinadora de Centres de Ensenyament en Valencià de la Ribera. 
- Didin Puig Grau, va ser guardonada en el 2018. 
- I el cantautor valencià Francesc (Paco) Muñoz, en el 2019. 
- I, per fi, el darrer guardó, el de l’any 2020, es va lliurar a l’Assemblea d’Història de la Ribera. 
 
3. Se sotmet a consideració la determinació de la persona/entitat mereixedora de ser distinguida 
amb el Guardó/2021. Per a esta edició del Guardó, es formula la proposta que figura en la part 
resolutiva, en atenció que:  

 Va ser la primera escola de dolçaina que es va crear. Va iniciar la seua activitat, amb el 
nom d’Escola Provincial de Dolçaina, en l’any 1975, per iniciativa de l’Ajuntament 
d’Algemesí i amb el suport de la Diputació de València. 

 Va ser una peça clau en la recuperació de la dolçaina, en uns anys en què la dolçaina 
estava en gran perill de desaparèixer, ja que quasi no hi havien dolçainers. 

 Gràcies a l’Escola, es van poder mantindre els balls processionals de la Mare de Déu de 
la Salut d’Algemesí, així com d’altres poblacions de la Ribera. 

 En l’actualitat, és l’única escola de tabal i dolçaina en la Ribera reconeguda com  tal per 
la Conselleria d’Educació. 

 Per les seues aules han passat més d’un millar d’alumnes, no sols d’Algemesí, sinó 
d’altres municipis. Han impartit docència dolçainers com Joan Blasco (primer mestre de 
l’Escola), Diego Ramón, Alejandro Blay o el percussionista Vicent Borràs Faenes. En 
aquest apartat, cal destacar la figura de Xavier Richart, alumne i mestre de l’Escola, 
actual professor de dolçaina del Conservatori José Iturbi de València i que va actualitzar 
la pedagogia en l’ensenyament de la dolçaina i el tabal. 

 
4. Correspon resoldre al Ple de la Mancomunitat. 
Per tot això, es formula al Ple de la Mancomunitat la següent proposta d’ACORD: 
 



 
Primer. Designar com a mereixedora del Guardó d’Honor de la Mancomunitat de la Ribera 

Alta, tot atorgant-li el guardó corresponent a l’any 2021, a l’Escola Municipal de Tabal i 

Dolçaina d’Algemesí, pel seu perseverant treball per la promoció dels instruments propis de la 

nostra cultura i de les nostres tradicions que són la dolçaina i el tabal; especialment en els anys 

setanta del proppassat segle XX, quan n’hi havia una greu mancança de dolçainers i de 

tabaleters i l’ús d’ambdós instruments estava en gran perill de desaparèixer. 

 

Segon. Fer entrega a l’Escola de Tabal i Dolçaina d’Algemesí d’un exemplar de la figura 

representativa de l’atorgament del Guardó d’Honor de la Mancomunitat, en acte públic, 

commemoratiu de l’aprovació d’este reconeixement.  

 


