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2.2. Guardó d’honor de la Mancomunitat/2020 
Es dóna 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 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,  a la Coordinadora de Centres de Ensenyament en Valencià de la Ribera en l’any 
2017, a Didin Puig Grau en 2018, en atenció als mèrits en pro de la nostra cultura i per la 
consecució de llibertats i la igualtat de gènere i al cantautor valencià Francesc Muñoz en l’any 
2019. 
  
3. En l’any 2020, el Ple de la Mancomunitat, en sessió de data 25 de juliol, acordà incoar 
procediment per a la distinció amb el guardó de la Mancomunitat/2020 a l’Assemblea d’Història 
de la Ribera, tot delegant en la Junta de Govern de la Mancomunitat, l’aprovació definitiva del 
procediment. 

3. El departament de Cultura de la Mancomunitat ha emés informe tècnic. 

4. L’Assemblea d’Història de la Ribera es reuneix des dels anys huitanta, ordinàriament cada dos 
anys i compta amb el suport de la Universitat de València. 

Les sessions de l’assemblea venen celebrant-se des de l’any 1980, per tal de tractar, 
principalment, assumptes i temes històrics centrats en la comarca de la Ribera. En aquests  
quaranta anys d’existència, l’Assemblea ha deixat com a llegat centenars de comunicacions 
recollides en diferents llibres, tot fent valuoses aportacions a la recuperació del nostre passat i a 
l’enriquiment del nostre patrimoni cultural. 

La seua trajectòria i l’aportació a la recuperació del nostre passat i l’enriquiment del patrimoni 
cultural de la comarca la fa mereixedora d’esta distinció. 

4. Cal resoldre a este respecte. 

 
Per tot això es formula la següent proposta d’ACORD: 
  
Primer. Atorgar el Guardó d’Honor de la Mancomunitat/2020, a l’Assemblea d’Història de la 
Ribera; en atenció, entre d’altres, a les següents consideracions: 

L’Assemblea d’Història de la Ribera és un encontre periòdic d’historiadors, investigadors, 
especialistes universitaris, professionals de l’ensenyament i estudiosos, ben consolidat.  
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La seua llarga trajectòria i la seua gran aportació a la recuperació del nostre passat i a 
l’enriquiment del patrimoni cultural de la comarca la fan mereixedora de la distinció i el 
reconeixement públic que pretén ser el Guardó d’Honor d’esta Mancomunitat. 

 
Segon. Lliurar, en conseqüència, una reproducció de la figura commemorativa a l’entitat 
guardonada.  
  
  
 
Alzira, setembre 2020  
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ANNEX 
 

Òrgan que emet l’informe: Departament de Cultura i Formació 

Assumpte: Guardó d’Honor per a l’Assemblea d’Història de la Ribera 

INFORME 

L’Assemblea d’Història de la Ribera és un consolidat encontre d’historiadors, 

investigadors, especialistes universitaris, professionals de l’ensenyament i estudiosos 

que se celebra des de l’any 1980 a la comarca i en la qual es tracten sobretot temes 

històrics centrats en la Ribera. L’Assemblea sol tindre una periodicitat de dos anys i 

compta amb el suport de la Universitat de València. En aquest encontre periòdic 

d’historiadors i estudiosos de la Ribera del Xúquer s’exposen les últimes investigacions 

al voltant de la geografia, les fonts documentals i la història de la Ribera de Xúquer.  

Aquest projecte va nàixer a Sueca en 1979 de la mà d'una sèrie d'historiadors que 

prompte van acordar plasmar-lo l'any següent, en 1980, amb la celebració de la I 

Assemblea d'Història de la Ribera, un esdeveniment cultural que va tindre gran ressò i 

repercussió, perquè en 1981 Algemesí va voler sumar-se i refermar aquesta iniciativa 

amb una notable participació que ha anat augmentant i mantenint-se al llarg de les 18 

assemblees celebrades a diferents pobles de la geografia riberenca. Les díhuit localitats 

que han acollit fins ara aquest esdeveniment són, per ordre cronològic: Sueca, 

Algemesí, Carcaixent, l’Alcúdia, Almussafes, Alzira, Sumacàrcer, Cullera, Benifaió, 

Antella, Corbera, Guadassuar, Llombai, Alginet, Benimodo, Albalat de la Ribera, la Pobla 

Llarga i Castelló. Per a l’any 2020 està prevista la celebració de la XIX edició de l’AHR 

a la localitat d’Alberic. 

En aquests quasi quaranta anys d’existència, l’Assemblea ha deixat com a llegat 

centenars de comunicacions recollides en diferents llibres, valuoses aportacions per a 

la recuperació del nostre passat i l’enriquiment del nostre patrimoni cultural. A més a 

més, cal recordar també que, igual que en encontres anteriors, els estudiants de la 

Universitat de València podran obtenir dos crèdits de lliure elecció per la seua 

assistència o col·laboració. 

L’Assemblea s’estructura en dos seccions diferenciades: una secció miscel·lània, 

dividida en els apartats de fonts i metodologia, arqueologia i prehistòria, història antiga, 
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història medieval, història moderna, història contemporània, història de l’art i geografia, 

i una altra secció monogràfica que centra la seua atenció en un aspecte històric concret 

al llarg de les diferents èpoques, secció en què s’han tractat monogràfics com el regadiu, 

l’organització del territori, torres i castells, vies de comunicació, riuades i inundacions, la 

casa, fires i mercats, l’expulsió dels moriscos, l’organització del treball, la música, la 

sanitat o l’ensenyament en la Ribera de Xúquer. 

Les jornades assoleixen un gran nombre de participants i comunicacions; a més, 

s’organitzen viatges culturals i didàctics, concerts de música i dansa, sessions de teatre 

i de cinema històric i diferents mostres i exposicions (documentals i arxivístiques, 

cartogràfiques, bibliogràfiques, plàstiques, fotogràfiques, d’indumentària, d’arqueologia 

i etnografia, etc.). Les ponències i una selecció de les comunicacions que s’han 

presentat a les jornades es publiquen a les corresponents Actes de l’Assemblea 

d’Història de la Ribera.  

 

Alzira, 7 de setembre de 2020 

 

 

ERNEST LLORCA 

Tècnic de Cultura i Formació 


