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R EV I STA D E L ’A S S OC I ACI Ó D E C R ONI STE S OFI C I AL S

AVA N Ç D E L P R O G R A M A D E L A X X I V
ASSEMBLEA DE CRONISTES OFICIALS
Divendres, 18 d’octubre de 2002.
10’30 h. Missa a la Seu. Capella del Sant Calze.
Oficiada per Il·lm. Sr. Ramon Arnau, deà de la
catedral i membre de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua.
11’30 h. Acte Inaugural de la XXIV Assemblea.
Saló de Plens de la Diputació Provincial de
València (Palau dels Scala. Pl/. Manises).
Paraules de benvinguda del President.
Homenatge dels cronistes a Nicolau Primitiu en el
150 aniversari del seu naixement.
12’00 h. Presentació del conferenciant.

Homenatge al cronista oficial Roger Sanchis
Llorens. Intervencions del president dels Cronistes,
de
l’Il·lm. Adrià Espí Valdes, president de
l’Institut Gil-Albert, de l’alcalde d’Alcoi i de
l'homenatjat.
12’00 h. Sessió de treball a la Cambra de Comerç
d’Alcoi (simultàniament s’efectuarà una visita per
la ciutat per als acompanyants i adherits).
14’15 h. Visita a la Llotja de Santiago Calatrava.
14’30 h. Trasllat en autobús fins al Restaurant
“Lolo”. Dinar ofert per l’Ajuntament d’Alcoi.
17’30 h. Sessió
comunicacions.

de

treball.

Lectura

de

Conferència dictada per l’Ilm. Sr. Josep Lluís
Villacañas, director general del llibre. Tema:
L’origen de la biblioteca valenciana: la tasca
bibliogràfica de Nicolau Primitiu.

18’30 h. Visita al Museu Arqueològic i visita al
Casal Sant Jordi.

13’00 h. Sessió
Comunicacions.

Diumenge, 20 d’octubre 2002. Nules.

de

Treball.

Lectura

de

13’30 h. Termini de presentació de candidatures
per a l’elecció de vacants a la junta directiva.

20’00 h. Tornada cap a València.
9’30 h. Eixida de València en autobús cap a Nules.
(Palau del Marques de Dos Aigües. C/. Poeta
Querol).

16’30 h. Assemblea de l’Associació.

10’30 h. Arribada i recepció a l’Ajuntament.
Paraules de benvinguda del Sr. Alcalde i President
dels Cronistes.

Proclamació de la candidatura electa.

11’00 h. Sessió de treball en el Saló Bancaixa.

18’30, 19’00 i 19’30 h. Visites guiades al Museu de
la Il·lustració.

12’30 h. Visita casc antic de Nules. Convent de
Carmelites Descalços. Museu de Medallística
“Enrique Giner”. Teatre Alcazar. Església de la
Sang (Museu d’Història). Capella de la Sang.

14’00 h. Dinar de confraternitat a l’Hotel Astoria.

Dissabte, 19 d’octubre de 2002. Alcoi.
9’00 h. Eixida de València en autobús cap a Alcoi.
(Palau del Marques de Dos Aigües. C/. Poeta
Querol).
10’45 h. Arribada a Alcoi. Recepció oficial a
l’Ajuntament (Saló de Plens).

14’30 h. Dinar ofert per l’Ajuntament de Nules.
16’30 h. Sessió de treball en el Saló Bancaixa.
18’00 h. Sessió de clausura de l’Assemblea.
Conferència dictada pel cronista de Nules Vicent
Felip Sempere. Tema: Orígens de la vila i baronia
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XXIV ASAMBLEA GENERAL DE CRONISTAS OFICIALES. INSTRUCCIONES
GENERALES Y RÉGIMEN DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA
La Junta de Gobierno de la Asociación de Cronistas
Oficiales con el fin de cumplir con el artículo 20 de los
estatutos aprobados el 26 de junio de 1989 y de
acuerdo con la Asamblea celebrada en el 2000, y como
ya es habitual cada dos años os convoca a la que tendrá
lugar los días 18, 19 y 20 del próximo mes de octubre, a
la cual podrán concurrir los cronistas, y bajo la
condición de adheridos, investigadores que deseen
participar, quedando especialmente invitados los
cronistas de la Corona de Aragón.
El programa de la asamblea incluye: actos académicos,
sesiones de trabajo, lectura de comunicaciones y
excursiones culturales. Este año los desplazamientos
serán el sábado día 19 a la ciudad de Alcoy y el
domingo 20 a la ciudad de Nules.
Cada cronista podrá presentar un máximo de dos
comunicaciones, que deberán tener una extensión
máxima, cada una, de 15 folios escritos en ordenador
con el tipo de letra Times New Roman y un tamaño de
12 pt. grabado en un disquette de 3 1/2. La
comunicación o comunicaciones habrán de remitirse a
secretaria antes del 15 de octubre de 2002 o al siguiente
correo electrónico: jrsanchis@eresmas.com. con un
extracto de dos folios que leerá el interesado durante la
Asamblea, en un tiempo máximo de 8 minutos.
1. El plazo de inscripción para la Asamblea finalizará el
martes 15 de octubre de 2002.
2. La inscripción podrá hacerse por escrito o
personalmente los días 14 y 15 de octubre en el Palau
de la Llotja. Carrer Cordellats s/n. 46001 Valencia.
3. La cuota de inscripción para los cronistas será de 60
euros y para los adheridos de 75 euros, cuyas

cantidades habrán de ingresar a la cuenta de Bancaja
Urb. Sorolla. 2077 0063 5 2 1101512467 remitiendo
posteriormente copia del ingreso efectuado.
4. Cada cronista sólo podrá inscribir hasta dos
adheridos.
5. La documentación de la Asamblea deberá ser
recogida con anterioridad a la primera sesión de
trabajo.
6. Cronistas y adheridos además de la documentación
que los acredita llevarán visible la tarjeta o distintivo de
la Asamblea para ocupar la plaza en recepciones,
comidas, viajes de autobús, actos culturales, sesiones
de trabajo, etc.
7. Tendrán derecho preferente para recoger el lote de
publicaciones y objetos del asambleísta, los cronistas;
no obstante, si es posible, se hará extensivo también a
los adheridos.
8. Para el buen funcionamiento de la Asamblea, todos,
sin exclusión, se atenderán a las instrucciones de la
Comisión Ejecutiva.
9. En la sesión de apertura se dará información de
todos los cronistas inscritos y de las adhesiones
recibidas.
10. La mesa de la Asamblea estará constituida por el
presidente, secretario y un vocal moderador o por los que
ostenten su representación en la Junta de Gobierno.
11. En la primera jornada de trabajo el secretario
informará de las actividades desarrolladas por la
Asociación de Cronistas y la Junta de Gobierno desde
la asamblea anterior.
12. En la última sesión de trabajo se leerán las
conclusiones aceptadas que, después de haber estado

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS
Se convoca als membres de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València a l’assemblea general
ordinària que tindrà lloc el dia 18 d’octubre de 2002 a les 16’30 hores, en el saló de plens de la Diputació
Provincial de València (Palau dels Scala) P/ Manises. València, en única convocatòria, amb el següent ordre del
dia.
1.- Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
2.- Informe de presidència.
3.- Informe de secretaria.
4.- Informe de tresoreria. Aprovació en el seu cas dels ingressos i despeses.
5.- Renovació reglamentària de la junta de govern. Vice-president primer, secretari general, comptador, vocal 2º,
vocal 5º, vocal 7º.
6.- Despatx extraordinari.
7.- Precs i preguntes.
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ELS CRONISTES ESCRIUEN LLIBRES
ls actes commemoratius del 725 aniversari de
la carta pobla de Sollana (1277-2002) es ha
ofert la agradable alegria de veure una nova edició
del llibre del cronista de dita població, Juan
Moleres Ibor, “Historia de Sollana”.
El passat dia 9 d’agost Sollana va viure una sèrie
d’actes plens de simbolismes. A l’entrada de
l’Ajuntament de la població l’alcalde inaugurava
un grandiós pannell ceràmic on es reflexava el
moment de la concessió de la carta pobla, on
figuren, d’una manera idealitzada, tots el
protagonistes de dita fita tant important.
Seguidament, acompanyats per la banda de música,
en agradable comitiva, ens acostarem fins a la Casa
de Cultura on tingué lloc la presentació de la nova
edició actualitzada del llibre de Juan Moleres.

E

Va ser el nostre president Francesc de P.
Momblanch qui va fer la presentació de l’esmentat
llibre, d’una manera amena però a la vegada
documentada, exposant els aspectes històrics més
remarcables amb que compta Sollana i que Juan
Moleres ha sabut reflectir tan extensament.
Seguidament va pendre la paraula l’alcalde per
expressar el seu agraïment a la persona de Juan
Moleres que amb tanta perseverància ha sabut
recopil·lar tot el que és la història de Sollana.
Va finalitzar la presentació el propi Juan Moleres
que molt agradablement ens va narrar les seues
aventures i desventures pels diferents arxius
buscant dades i documentació respecte de Sollana.
J.R.M.

ditado por el Ayuntamiento de Sot de Ferrer,
el cronista de Segorbe Francisco J. Guerrero
Carot, juntamente con Juan Corbalán de Celis y
Durán, acaba de presentar el libro “Repoblar para
Vivir: Sot de Ferrer. Un ejemplo de repoblamiento
en el Palancia (s. XIV–XVIII)”.
A través de sus páginas, nos acercamos al
municipio de Sot de Ferrer, en la comarca del Alto

E

Palancia, que ha sido siempre una zona de
transición en su población. La ida y posterior
repoblación continuada tiene su fin documentado
en la inédita carta del siglo XVII y sus
establecimientos.
La comparación de ésta con las otras dos de los
siglos XIV y XV permite conocer la evolución de
las relaciones señor-vasallos en los diferentes

R

Turia desde su nacimiento en la sierra de
Albarracin hasta nuestro valenciano Rincón de
Ademuz. El libro es esa “gota” de historia que nos

icardo Fombuena Vidal, cronista de
Torrebaja, acaba de publicar “Una gota por el
Turia” en Gráficas Perrucas, donde describe el río

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES
Se convoca a los miembros de la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia a la asamblea general
ordinaria que tendrá lugar el día 18 de octubre de 2002 a las 16’30 horas, en el salón de plenos de la Diputación
Provincial de Valencia (Palau dels Scala) P/ Manises. Valencia, en única convocatoria, con el siguiente orden del
día.
1.- Lectura y aprobación de la acta de la asamblea anterior.
2.- Informe de presidencia.
3.- Informe de secretaria.
4.- Informe de tesorería. Aprobación en el su caso de los ingresos y gastos.
5.- Renovación reglamentaria de la junta de gobierno. Vicepresidente primero, secretario general, contador, vocal
2º, vocal 5º, vocal 7º.
6.- Despacho extraordinario.
7.– Ruegos y preguntas.
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JUNTES DE GOVERN
Sessió del 4-7-2002
Es celebrà a l’Ateneu Mercantil, presidida pel Sr.
Momblanch Garcia. Assistents Srs. Estarlich,
Moleres, Sanchis, Domènech, Guerrero, Huguet,
Ventura, Vila, Royo, Gonzálbez, Roig i Grinyó.
Informe de Secretaria. Correspondència rebuda.
Federació Instituts d’Estudis comarcals del País
Valencià. Remet acta de l’Assemblea General.
Ajuntament de Vinalesa. Convocatòria II Congrés
d’Estudis de l’Horta Nord a Vinalesa.
Correspondència remesa. Ajuntament d’Utiel. El Sr.
Domènech Zornoza presenta l’informe que ha elaborat
sobre nomenament de cronistes adjunts, amb el fi que
secretaria el trasllade a l’Ajuntament d’Utiel.
Llibres rebuts: Torrens. Estudis i investigacions de
Torrent i Comarca. Any 2000. Dipositat pel Cronista
d’Aldaia Sr. Sanchis Alfonso. Imagineria procesional
de la Semana Santa torrevejense. Siglos XIX y XX.
Autor Emilio Clemares Lozano. Remet l’Institut
Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Torrevieja.
Informe de Presidència. El Sr. Momblanch informa
de l’escrit que ha rebut del President de la
Diputació Provincial de València, Sr. Fernando
Giner, en el que li comunica que dita Corporació ha
concedit a la nostra Associació, per atendre les
despeses de l’actual exercici 2002, la quantitat de
1.803 euros, equivalent a 300.000 pessetes.
Comunica que s’ha liquidat a la Impremta Nàcher
el deute que hi havia pendent. S’ha entrevistat amb
l’alcalde d’Alcoi per tractar sobre la possibilitat de
celebrar una jornada de la pròxima Assemblea en
dita ciutat, el dissabte 19 d’octubre pròxim en la
qual se li dedicaria un homenatge al cronista
d’Alcoi Rogelio Sanchis Llorens, si aquest accepta.
Acords. Amb la fi d’estudiar degudament la
reforma dels Estatuts i esmenes que es puguen
presentar, s’acorda celebrar una junta de govern
extraordinària abans de la celebració de
l’Assemblea El Sr. Sanchis Alfonso planteja la
conveniència de suprimir la denominació “adjunt“
que s’assigna als cronistes que es nomenen on hi ha
cronista titular perquè sembla una subestima de les
qualitats i mèrits del cronista que no correspon en la
realitat. Per unanimitat, s’acorda felicitar el nostre
president Francisco de P Momblanch Garcia per
l'haver estat elegit Conseller de la Mútua
Valenciana Automovilística de Valencia, S.C.,
Sessió del 17-7-2002.
A l’Ateneu Mercantil, presidits pel Sr. Momblanch
Garcia, es reuniren el Srs. Estarlich, Sanchis,
Domènech, Royo, Roig i Grinyó. Excusen Moleres,
Guerrero i Huguet.

Informe de Secretaria. Correspondència rebuda.
Ajuntament de Sollana. Gaspar Sastre Cañada,
alcalde: Comunica presentació de la Història de
Sollana del Cronista Oficial Juan Moleres Ibor amb
motiu de la celebració del 725 aniversari de
l'atorgament de la Carta de Poblament a Sollana
Ajuntament de Benifaió: Circular núm. 2 de la IX
Assemblea d’Història de la Ribera Llibre rebut: La
roda del temps. Revista d’Estudis, Divulgació i opinió
del L’horta Nord.
Informe de Presidència. Visita d’una comissió de la
Junta de Govern a Alcoi, composta pels Srs.
Momblanch, Estarlich i Sra. Elia Gonzàlbez, on
s’entrevistaren amb l’Alcalde i Regidora de Cultura
amb el fi de preparar la celebració en esta ciutat, el
pròxim 19 d’octubre, de la segona jornada de la XXIV
Assemblea de Cronistes. Cal agrair la col·laboració
transcendent d’Adriàn Espí Valdés, alcoià il·lustre i
president del Institut Gil-Albert d’Alacant.
Acords. S’aprova la quota que han de abonar els
assembleistes per a les despeses de la XXIV Assemblea, la qual queda fixada en 60 euros pels cronistes i
75 els adherits. Les comunicacions a l'Assemblea
s’han de presentar en disquet i hauran d'estar impreses
a doble espai, tipus de lletra News Romà de 11 punts.
Sessió 5-9-2002
Presidits pel Sr. Momblanch Garcia es reuniren a
l’Ateneu Mercantil el Srs. Moleres, Guerrero, Ventura, Royo, Roig i Grinyón. Excusen Huguet,
Gonzalbez, Sanchis i Estarlich.
Informe de Secretaria. Correspondència rebuda:
Ajuntament de Riba-roja del Túria: Informa adreça
del Croniste. Llibre rebut: “Repoblar para vivir- Sot
de Ferrer - Un ejemplo de repoblamiento en el
Palancia.” Autors: Francisco-José Guerrero Carot,
cronista de Segorbe, i Joan Corbalán de Celis y
Duran- Edita Ajuntament de Sot de Ferrer.
Informe de Presidència: El Sr. Momblanch dedicà
unes paraules en record i estima del Cronista Oficial
d’Alfara del Patriarca i membre de la Junta de Govern
Ilssim. Sr. José Ramón Molins Cabo, finat el passat 18
d’agost, el qual va ser un eficaç i entusiasta
col.laborador en pro de l’Associació de Cronistes i
tasques de la Junta de Govern. S’acordà comunicar el
condol dels cronistes a la seua esposa Conxa, fills i
Ajuntament d’Alfara del Patriarca.
Tot seguit, el president donà lectura del programa a
desenvolupar a Alcoi en la jornada del 19 d’octubre de la
XXIV on se li dedicarà un homenatge a Rogelio Sanchis
Llorens, cronista d’Alcoi des de 1955. Fou aprovada la
proposta de personalitats i conferenciants que donaran
obertura i cloenda a la pròxima Assemblea.

