
 

 

PUNT 2.4. PROPOSTA D’ACORD PER A L’ATORGAMENT DEL GUARDÓ 

DE LA MANCOMUNITAT PER A 2020 

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 reconèixer, 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 la primera edició del guardó de la Mancomunitat en l’any 2007 va ser atorgat a l’editorial 

Bromera, en 2008 a l’edició comarcal del Levante EMV, en 2009 a Asunción Francés 

(Presidenta de l’Associació Tyrius),  en l’any 2010 al Col.lectiu d’Ajuda i Emergència en 

Acció, en l’any 2011 a Jorge Martínez “Aspar”, en l’any 2012 al professor Jose Lluís Bauset, en 

l’any 2013 al pintor benimodolí Rafael Armengol, Escola de Música de Carcaixent en l'any 

2014 , a Xúquer Viu en l'any 2015, a la Comissió redactora de l’esborrany d’estatuts de la 

Mancomunitat de l’any 1996 en l'any 2016 i  a la Coordinadora de Centres de Ensenyament en 

Valencià de la Ribera en l'any 2017, en l'any 2018  a Didin Puig Grau, en atenció a la seua 

trajectòria  en pro de  la  nostra cultura i per la consecució de llibertats i la igualtat de gènere i el 

darrer any a Paco  Muñoz i Martínez, riberenc resident en Real. 

 

3. Es pretén incoar el procediment tendent al recopneixment i lliurament del 

Guard`corresponent a l’any 2020. 

 

4. Correspon a la Junat de Govern formular proposta de persona o entitat mereixedora del 

Gaurdó. 

 

 Per tot això: 

  

Se sotmet a consideració de la Junta de Govern l’inici del procés de selecció de la persona o 

entitat per  a distingir-la amb el guardó, i la formulació de la proposta  al Ple de la 

Mancomunitat per a la seua resolució definitiva. 

  

 

El president de la Mancomunitat 

Txema Peláez Palazón 

Alzira, març 2020 


