
Premi Pepe Monforte

Objectius del Premi.

Les Agrupacions que formen la nostra InterAgrupació han pres la decisió de crear el premi 
anual “Pepe Monforte” en l'intenció d'alcançar els següents objectius:

1.- Destacar, recordar i exaltar la trayectòria fallera de Pepe Monforte i Tudela i el seu interés 
per conseguir l'unió en el món de les falles a través de la creació de l' InterAgrupació.

2.- Valorar a persones o colectius valencians de prestigi com són: fallers/es, artistes, músics, 
escritors, empreses, institucions, associacions, defensors de la nostra llengua, mijos de 
comunicació, polítics, etc …. que hagen estat o estiguen compromeses en la nostra festa i en 
les nostres tradicions.

3.- Transmetre a través de l'InterAgrupacio i les seues diferents propostes, els distints valors 
que mouen el món de les falles i que són: dedicació, ilusió, passió, generositat, sentit comú i 
sobretot amor per les falles i per Valéncia

Condicions del premi

Premis.

S'entregaren dos premis anuals, un d'individual i un atre colectiu en cada eixercici natural 
faller.

El disseny del mateix es fa referència en el punt 5 d'este dossier.

Jurat

Estarà compost pels 22 presidents o persones degudament autorisades per cadascuna de les 
agrupacions pertanyents a l'ínteragrupació. 

La votació tindrà lloc, en la junta general de l'ínteragrupació del més d'octubre de cada 
eixercici faller, en el sistema de votació secreta, disponent el president de l'ínteragrupació el 
vot en cas d'empat.

Es realisaran 2 rondes de votació.

En la primera entraren totes les candidatures presentades tenint que votar cada component 
del jurat al 30% de les candidatures al premi, o a un mínim de 2 candidatures si el percentage 
fora menor a eixa cantitat. Passaran a la segona ronda de votació les 2 candidatures en més 
vots obtinguts. si obtenen el mateix número de vots més de 2 candidatures passaran a la 
segona ronda totes les empatades a número de vots. en el cas d'empatar en el segon lloc més 
d'una candidatura, tenint una que guanyar a les demés, també passaran a la segona ronda 
totes les empatades en este segon lloc.

La segona ronda de votació, cada component del jurat solament votarà a una de les 
candidatures que estiguen en esta fase dels premis.



El premiat serà el que obtinga major número de vots en esta segona ronda, tenint validea la 
majoria simple dels assistents a la votació en l'assamblea de l' interagrupació del més 
d'octubre.

Candidats al Premi.

Cada agrupació o federació integrant de l'ínteragrupació que ho considere, presentara 
indistintament candidatura al premi individual, colectiu o abdós propostes, per mig d'un 
dossier, historial complet faller de les candidatures, relacionades en el motiu d'este premi i 
que justifique el perque es propon com a candidat als premis Pepe Monforte.

La junta directiva de l'ínteragrupació presentarà obligatòriament, cada eixercici faller, 2 
candidatures al premi individual i atres 2 candidatures al premi colectiu, en les mateixes 
condicions que l'anterior artícul

Dates.

La celebració dels premis, serà de caràcter anual.

La presentació de propostes i candidatures als premis, seran per part de les agrupacions, 
federacions o directiva de l'ínteragrupació entre els dies 1 de setembre al 15 d'octubre de 
l'eixercici faller en curs, a secretària de l'ínteragrupació. 

L'entrega de premis Pepe Monforte, serà el tercer divendres del més de novembre de 
l'eixercici en curs, en el lloc elegit per l'assamblea de l'ínteragrupació en cada eixercici faller

Esbós del premi

Cada 5 eixercicis fallers, l'ínteragrupació en assamblea general, podrà canviar el disseny del 
premi per aprovació de la majoria en l'assamblea del més de juny d'eixercici faller en la que es 
proponga


