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Punt 2.17:   PROPOSTA D’ACORD 

Esta presidencia, en compliment de l’Acord adoptat per Junta de Govern de la Mancomunitat, 

presenta al Ple la següent MOCIO: 

“El Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta acorda presentar la següent petició relativa a la 

concessió de l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana per a Paco Muñoz i Martínez, cantant, 

compositor i escriptor veí de Real, a la Ribera Alta. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El riberenc Paco Muñoz és tot un referent de la cultura valenciana, principalment dins de l’àmbit 

musical ja que ha estat una peça clau de la Nova Cançó Valenciana: ha divulgat moltíssimes 

cançons tradicionals valencianes, i d’altres, adaptades per a xiquets i xiquetes; així com ha 

musicat els nostres poetes, el cantar a la nostra terra i sempre amb la nostra llengua.  

A més, Paco Muñoz ha destacat com a defensor de les llibertats socials i com a divulgador de la 

nostra cultura. Va començar la seua tasca professional com a cantant a mitjans dels anys 70, i 

actualment la seua discografia compta amb més de 25 títols, 10 dels quals estan destinats al pú-

blic infantil. Ha musicat poemes de Vicent Andrés Estellés, Miquel Martí i Pol, Teodor Llorente, 

Lluís Guarner, Salvat-Papasseit o Màrius Torres, entre d’altres. 

Paco Muñoz ha recollit cançons tradicionals que estaven perdent-se i n’ha versionades d’altres, 

amb la qual cosa, ha aconseguit al llarg dels anys que generacions de criatures cresqueren amb 

elles i les feren pròpies; sobretot, en les Trobades d’Escoles en Valencià. Amb la seua discogràfi-

ca, PM Produccions, ha recuperat i donat a conéixer cançons dels anys seixanta i principi dels 

setanta.  

Per aquests motius, el Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta sol·licita: 

 1) Que la Generalitat Valenciana considere la concessió de l’Alta Distinció de la Generalitat 
Valenciana a Paco Muñoz i Martínez,  pels mèrits exposats, aquest 9 d'Octubre de 2018. 
 2) Siga remesa una còpia del present acord al President de la Generalitat Valenciana.” 

Alzira, 12 de juliol de 2018 

 


