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DECRETO 222/2019, de 7 de octubre, del Consell, de 
concesión de la Distinción de la Generalitat al Mérito 
Cultural a Llorenç Giménez Tarazona. [2019/9618]

El Consell, mediante el Decreto 35/1986, de 10 de marzo, creó la 
Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural para distinguir a las per-
sonas físicas, entidades y colectivos que por sus méritos hayan contri-
buido a destacar la aportación de la Comunitat Valenciana en cualquier 
ámbito de la cultura.

Llorenç Giménez Tarazona, nacido en Alfafar en 1954, comenzó 
su andadura como maestro en la escuela La Gavina, uno de los centros 
pioneros en la enseñanza en valenciano, y continuó en la escuela pública 
de Llaurí.

Fue colaborador en Ràdio 9, en el programa Comarca a comarca y 
en el programa infantil Sambòrik, de Canal 9.

Como cuentacuentos, contribuyó a recuperar la figura del rondaller 
en la Comunitat Valenciana y recorrió la mayor parte de los pueblos 
de nuestro territorio, llegando también a Cataluña, Baleares y Alguer.

Entre su obra escrita destaca Més contes, per favor (2014), Els acu-
dits de Llorenç (2003), El secret de les cinc llegendes (2001), Les ende-
vinalles de Llorenç (1997) i El fantasma dels ulls blaus (1996).

Llorenç Giménez recibió el Premio Empar de Lanuza, de literatura 
infantil; el de la Crítica Serra d’Or, de literatura infantil y juvenil, y el 
de la Associació de Biblioteques Valencianes.

Por ello, como reconocimiento a su sensibilidad e ingenio para 
hacer magia con las palabras, dejando con la boca abierta a niños, niñas 
y mayores, que gozaron del privilegio de escucharlo, previa delibera-
ción del Consell, en la reunión de 7 de octubre de 2019,

DECRETO

Conceder la Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural, a título 
póstumo, a Llorenç Giménez Tarazona.

València, 7 de octubre de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El Consell, mitjançant el Decret 35/1986, de 10 de març, va crear la 
Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural per a distingir les persones 
físiques, entitats i col·lectius que pels seus mèrits hagen contribuït a 
destacar l’aportació de la Comunitat Valenciana en qualsevol àmbit de 
la cultura.

Llorenç Giménez Tarazona, nascut a Alfafar en 1954, va començar 
la seua trajectòria com a mestre a l’escola La Gavina, un dels centres 
pioners en l’ensenyament en valencià, i va continuar en l’escola pública 
de Llaurí.

Va ser col·laborador en Ràdio 9, en el programa Comarca a comar-
ca i en el programa infantil Sambòrik, de Canal 9.

Com a contacontes, va contribuir a recuperar la figura del rondaller 
a la Comunitat Valenciana i va recórrer la major part dels pobles del 
nostre territori, arribant també a Catalunya, Balears i l’Alguer.

Entre la seua obra escrita destaca Més contes, per favor (2014), Els 
acudits de Llorenç (2003), El secret de les cinc llegendes (2001), Les 
endevinalles de Llorenç (1997) i El fantasma dels ulls blaus (1996).

Llorenç Giménez va rebre el Premi Empar de Lanuza, de literatura 
infantil; el de la Crítica Serra d’Or, de literatura infantil i juvenil, i el de 
l’Associació de Biblioteques Valencianes.

Per això, com a reconeixement a la seua sensibilitat i enginy per 
a fer màgia amb les paraules, deixant bocabadats xiquets, xiquetes i 
majors, que van gaudir del privilegi d’escoltar-lo, prèvia deliberació del 
Consell, en la reunió de 7 d’octubre de 2019,

DECRETE

Concedir la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural, a títol pòs-
tum, a Llorenç Giménez Tarazona.

València, 7 d’octubre de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
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