
Presidència de la Generalitat Presidencia de la Generalitat

DECRET 142 /2021, de 6 d’octubre, del Consell, de con-
cessió de la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural a 
Juli Mira Moya. [2021/10174]

DECRETO 142 /2021, de 6 de octubre, del Consell, de 
concesión de la Distinción de la Generalitat al Mérito 
Cultural a Juli Mira Moya. [2021/10174]

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.

El actor valenciano Juli Mira Moya, nacido en Alcoy, ha desarro-
llado su carrera en el cine, el teatro y la televisión, además de ser un 
reconocido actor de doblaje.

Debutó, de manera autodidacta, en el grupo teatral alcoyano La 
Cazuela, y en 1978 hizo su primera incursión en el cine con La porten-
tosa vida del pare Vicent.

Juli Mira ha destacado en papeles como el del Blasco Ibáñez en 
Cartas de Sorolla, para la televisión valenciana. También ha participado 
en películas como Gràcies per la propina (1996), de Francesc Bellmunt; 
El mar (1999), de Agustí Villaronga; L’illa de l’holandés (2000), de 
Sigfrid Monleón; Las voces de la noche (2002), de Salvador García, o 
Ens veiem demà, de Xavier Berraondo.

En la pequeña pantalla, hay que señalar los personajes interpreta-
dos en A flor de pell (1996-1997), Crims (1999-2000), Arroz y tartana 
(2003), Las cerezas del cementerio (2004), Les Moreres (2007), Porca 
Misèria, o Negocis de família, entre muchos otros.

El 2010 recibió el premio honorifico por su trayectoria en el Fes-
tival Inquiet de cine en valenciano, y en 2019 el Premio de Honor del 
Audiovisual, concedido por la Generalitat.

Por ello, como reconocimiento a su trayectoria y a su calidad inter-
pretativa, por el carácter y los matices que ha sabido dar a cada uno de 
sus personajes, previa deliberación del Consell, en la reunión de 6 de 
octubre de 2021,

DECRETO

Conceder la Distinción de la Generalitat al Mérito Cultural a Juli 
Mira Moya.

València, 6 de octubre de 2021

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.

L’actor valencià Juli Mira Moya, nascut a Alcoi, ha desenvolupat la 
seua carrera al cinema, el teatre i la televisió, a més de ser un reconegut 
actor de doblatge.

Va debutar, de manera autodidacta, en el grup teatral alcoià La Cas-
sola, i en 1978 va fer la seua primera incursió al cinema amb La porten-
tosa vida del pare Vicent.

Juli Mira ha destacat en papers com el de Blasco Ibáñez en Cartes 
de Sorolla, per a la televisió valenciana. També ha participat en pel·lí-
cules com Gràcies per la propina (1996), de Francesc Bellmunt; El 
mar (1999), d’Agustí Villaronga; L’illa de l’holandés (2000), de Sigfrid 
Monleón; Las voces de la noche (2002), de Salvador García, o Ens 
veiem demà, de Xavier Berraondo.

En televisió, cal assenyalar els personatges interpretats en A flor 
de pell (1996-1997), Crims (1999-2000), Arròs i tartana (2003), Las 
cerezas del cementerio (2004), Les Moreres (2007), Porca Misèria o 
Negocis de família, entre molts altres.

El 2010 va rebre el premi honorífic per la seua trajectòria en el 
Festival Inquiet de cinema en valencià, i en 2019 el Premi d’Honor de 
l’Audiovisual, concedit per la Generalitat.

Per això, com a reconeixement a la seua trajectòria i a la seua quali-
tat interpretativa, pel caràcter i els matisos que ha sabut donar a cadas-
cun dels seus personatges, prèvia deliberació del Consell, en reunió de 
6 d’octubre de 2021,

DECRETE

Concedir la Distinció de la Generalitat al Mèrit Cultural a Juli Mira 
Moya.

València, 6 d’octubre de 2021.

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
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