
E n la passada XXV Assemblea de l’Associació celebrada el mes d’octubre de 2004, en les 
sessions de treball que van tindre lloc a la població d’Onda, va ser presentada la pàgina web de 

l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València 
Des de Cronicó volem informar als cronistes i persones interessades què és allò que poden trobar a la 
pàgina web i de quina manera poden accedir al seu contingut. Volem que el seu ús siga una pràctica 
habitual entre els nostres cronistes. A més, volem millorar-la contínuament per tal que queden 
reflectides les inquietuds de tots i siga una eina fonamental en el quefer que desenvolupen els 
cronistes. 
Molt sintèticament, facilitem unes indicacions respecte de la pàgina web i el contingut que de 
moment disposa. 

1. El nom de la pàgina web, per a poder accedir, és  
www.cronistesdelregnedevalencia.org 

2. A l’apartat de CRONISTES trobarem els subapartats següents: 
- Què és l’Associació? 
- Organigrama 
- Estatuts 
- Relació de membres, amb expressió de la localitat d’on és cronista. 
- Relació de localitats, amb indicació del nom del cronista corresponent. 

3. HISTÒRIA, amb els subapartats següents: 
- Nota històrica. 
 -Van ser cronistes. 

4. INVESTIGACIÓ. On trobarem els treballs presentats l’any 2002 davant l’assemblea, i 
publicats al CRONICÓ del 2004. 

5. JUNTES. Amb el resum de les actes de les reunions de la Junta de Govern. 
6. GALERIA. Amb un ample repertori de fotografies relacionades amb les activitats de 

l’Associació i d’algunes participacions en actes organitzat per l’associació estatal. (Nota.- 
Cal clicar en cada fotografia que es vulga veure totalment). 

7. CRONICÓ. Amb les publicacions dels últims “Cronicó” i amb retalls de premsa d’interés. 
8. ACTIVITATS. Es tracta de l’anunci d’algunes activitats, com ara conferències, etc. 

 
Per altra part, voldríem demanar la col·laboració de tots els cronistes per tal de completar l’apartat 
anterior referit a “Cronistes”. Així sol·licitem que ens remetisquen unes xicotes biografies, 
d’aproximadament mig foli, on queden reflectides almenys les següents dades: Nom i cognoms del 
cronista; lloc i data de naixement; data de nomenament per al càrrec; formació acadèmica i 
complementària; pertinença a associacions o acadèmies, vida professional i activitats culturals; i 
publicacions realitzades.  

      Salutacions 
        LA JUNTA DE GOVERN 

 

 

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS 
www.cronistesdelregnedevalencia.org 
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LA PÀGINA WEB DE L’ASSOCIACIÓ DE CRONISTES DEL 
REGNE DE VALÈNCIA 
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ONTINYENT, VILA REIAL 
De les Germanies a la Nova Planta 

Alfred Bernabeu i Sanchis, cronista oficial 
d’Ontinyent, ha vist publicada pel Servei de 
Publicacions de l’Ajuntament d’Ontinyent la 
seua tesis doctoral: Ontinyent, vila reial: de les 
Germanies a la Nova Planta, amb que l’any 1990 
obtingué el títol de doctorat “cum laude”. 
El llibre tal com ens indica l’autor a la 
introducció persegueix l’anàlisi d’un espai i una 
cronologia: la vila d’Ontinyent durant els segles 
XVI-XVII. 
Per raons òbvies la publicació sols recull la 
darrera part de la seua tesi doctoral, la 
dedicada als esdeveniments ocorreguts entre 
l’esclat de les Germanies i la introducció de la 
Nova Planta. 
Les Germanies han estat tractades fins ara 

des d’una perspectiva general o globalitzadora 
o bé d’allò que va ocórrer especialment a la 
ciutat de València. Per això, tal com diu la 
doctora Carme Pérez Aparicio “els 
plantejaments fets amb una perspectiva local 
constitueixen una aportació necessària, 
novedosa i enriquidora de les ja existents... El 
caràcter de la vila reial d’Ontinyent la fa 
participar dels problemes que, en termes 
generals, afecten a totes les ciutats i viles de 
reialenc. Els esdeveniments històrics ací 
tractats són un reflex fidel de les dificultats 
viscudes al País Valencià durant l’època foral 
moderna i son equiparables, amb lleugeres 
matisacions, als que hagueren d’afrontar 
València, Oriola, Alacant o Castelló” 

Tots sabeu que en este any 2005 se commemora el 
IV Centenari de la publicació del “Quijote”, i 
davant la importància de l’esdeveniment, moltes 
entitats públiques i privades es troben organitzant 
homenatges per celebrar-ho. Com es lògic, els 
cronistes valencians no podíem estar absents en 
esta universal commemoració, i a l’efecte hem 
preparat unes conferències que, en col·laboració 
amb l’Ateneu Mercantil de València, tindran lloc 
els dies 10 i 24 del present mes de maig, a les 
19’30 hores, en el Saló Sorolla del mencionat 
Ateneu, la primera pel nostre company Cronista 
Oficial d’Utiel, José Martínez Ortiz, sobre “En 
torno al IV Centenario de don Quijote de la 
Mancha”; i la segona, també pel nostre company 
cronista de Torres Torres, Juan Corbalán de Celis 
Durán, sobre “El rescate de cautivos en Valencia 
en tiempos de Cervantes”. Per a dites conferències 
s’ha remés una expressa invitació a tots el 
cronistes. 
La Commemoració, d’este centenari de l’obra 
cervantina per la nostra Associació de Cronistes, 
conclourà amb un viatge a Castella-La Manxa, al 
objecte de realitzar la “Ruta del Quijote”, que es 
projecta per a la propera tardor, i de la que 
oportunament es donarà detallada informació per a 

tots els que vulguen assistir. 
Un altre esdeveniment cultural té per a marc 
diverses poblacions castellonenques. Ens referim a 
la mostra d’art sacre que la Fundació “La Llum de 
les Imatges” presenta amb el títol de “Paisatges 
Sagrats” que es presenta a les poblacions de Sant 
Mateu, Traiguera i Peníscola. Com en anteriors 
ocasions, i en atenció a la rellevància artística de 
l’esdeveniment, la nostra Associació ha organitzat 
un viatge per als cronistes i els seus familiars, que 
tindrà lloc el dissabte dia 11 del proper mes de 
juny, amb el programa i butlleta d’inscripció que 
consta en este número de “Cronicó”. Així esperem 
que siga del vostre gust i, conseqüentment, 
esperem comptar amb la vostra presència. 
Així mateix, en una recent visita realitzada amb el 
membre d’esta junta, Josep Lluís Doménech, a 
Alaquàs, varem tindre ocasió d’entrevistar-nos 
amb la regidora de cultura de l’Ajuntament de dita 
població, qui va oferir la possibilitat d’efectuar, per 
als membres de la nostra Associació, una visita al 
singular palau senyorial, adquirit pel municipi i 
recentment restaurat. Oportunament donarem 
informació al respecte. 
 
Rebeu una cordial salutació del vostre company. 

ACTIVITATS  DE L ’ASSOCIACIÓ 

E L S  C R ON I ST E S ES C R I UE N  L LI B R E S 
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EXCURSIÓ CULTURAL A L’EXPOSICIÓ  
LA LLUM DE LES IMATGES” 

L a Fundació “La Llum 
de les Imatges” ha 

organitzat una nova mostra 
d’art sacre valencià, que en esta ocasió, porta el títol 
de Paisatges Sagrats” i té lloc a les poblacions de 
Sant Mateu, Traiguera i Peníscola. Com en anteriors 
ocasions, i en atenció a la rellevància artística de 
l’esdeveniment, la nostra associació ha organitzat un 
viatge a dites poblacions per a cronistes i familiars 
que tindrà lloc el dissabte 11 de juny proper, amb el 
programa següent: 
8’00 h. Eixida en autocar des de València, carrer 
Poeta Querol (Palau del Marques de Dos Aigües). 
9’30 h. Arribada a Peníscola. Possibilitar de visitar el 
Castell del Papa Luna (Benet XIII) 
11’00 h. Visita guiada a la mostra instal·lada a 
l’església del Socors de dita població. 
12’15h. Eixida cap a Traiguera. 
13’00 h. Visita guiada a la mostra instal·lada a 
l’ermita de la Font de la Salut. 
13’45 h. Eixida cap a Sant Mateu, seu principal de 

l’exposició. 
14’30 h. Dinar en el Restaurant “El Portal” de Sant 
Mateu. 
17’00 h. Visita guiada a la mostra principal 
instal·lada a l’església Arxiprestat de Sant Mateu. 
Possibilitat de visitar altres monuments locals com el 
Palau del Marqués de Villores, etc. 
19’00 h. Tornada cap a València. Fi del viatge. 
Per raons organitzatives (reserves de places per al 
dinar i reserva de guies), i singularment en atenció al 
limitat número de places d’autocar, preguem als 
cronistes que es troben interessats en realitzar el 
viatge ens ho comuniquen el més aviat possible, i 
sempre abans del 31 de maig de 2005, amb indicació 
de les persones que l’acompanyaran, formalitzant a 
tal efecte la reserva adjunta, que serà atesa per 
rigurós orde d’inscripció. 
El preu total del viatge, inclós transport en autocar, 
dinar en Sant Mateu i guies en les seus de l’exposició 
s’estima en 35 € per persona, l’import del qual, per a 
major comoditat dels assistents es farà efectiu en el 
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CONFERENCIA EN LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS  
EL PRÓXIMO JUEVES 9 DE JUNIO DE 2005, A LAS 19 HORAS, EN EL CENTRO RECREATIVO MILITAR REY JUAN 

CARLOS I, SITUADO EN LA CALLE JUSTICIA (GOBIERNO MILITAR), FRANCISCO DE P. MOMBLANCH 
PRONUNCIARÁ LA CONFERENCIA “LOS CASTILLOS DE AL-AZRAQ” 

P R O P U E S T A S  D E  T R A B A J O  P A R A  L A  X X V I  A S A M B L E A  
D E  C R O N I S T A S  A  C E L E B R A R  E N  O C T U B R E  D E  2 0 0 6  

D esde hace unos años hemos estado estudiando la 
posibilidad de que los artículos que se presentan 

a nuestra Asamblea tuviesen un tema monográfico, sin 
descartar la posibilidad de una sección dedicada a 
temas libres. 
La necesidad de este cambio, está justificada porque es 
mas práctico, para todos nosotros, cuando buscamos 
un tema concreto, saber donde encontrarlo con la 
amplitud deseada, de los contrario los artículos, con su 
inagotable variedad de contenido, se pierden en el 
interior de la Crónica. 
Ante esta realidad se barajaron varios temas, buscando 
siempre que tuviesen una amplia presencia y , de entre 
ellos, se eligió “Las Parroquias” por existir en todos los 
lugares y ofrecer distintos enfoques de investigación. 
Esperamos que el siguiente esquema facilite la tarea y 
recoja mejor nuestro objetivo. 
I. Historia de la Parroquia. Su fundación. Evolución. 
Fábrica de la misma. Modificaciones. Estado actual. 
II. Si algún cronista considera que esta primera parte, 
o en su caso concreto es muy reducida puede añadir 

los siguientes temas. 
A. Con mayor detalle la fábrica o alguno de los 
elementos que la componen. Escultura. Pintura. 
Imagineros. Sacristía. Ornamentos sacros. 
B. Patronazgo. Cofradías. Enterramientos en su 
interior. Patronos. 
C. Órganos. Bienes de Amortización, etc. 
 
Otro de los temas que con carácter monográfico  
pensamos se podría tratar estaría relacionado con la 
“Batalla de Almansa”, al celebrarse en el 2007 el tercer 
centenario de esta conmemoración que tanta 
repercusión ha tenido en nuestro devenir histórico. 
No se trataría de estudiar el hecho de la Batalla de 
Almansa, sino las posteriores consecuencias que tuvo 
el Decreto de Nueva Planta sobre la organización 
municipal y las repercusiones sociales y económicas 
que con esta implantación tuvieron lugar. 
Animamos desde aquí a todos los cronistas a fin de 
que nuestro trabajo tenga una mayor difusión dentro y 
fuera de nuestra Asociación. 



Carnicer “Ex-cronista” de Titagües informa per 
mitjà de carta haver causat baixa com a Cronista. 
El Sr. Momblanch informa de l'Assemblea 
Extraordinària celebrada el dia 11 de maig del 
2004, que amb l'assistència de quinze Cronistes, en 
segona convocatòria i per unanimitat dels presents 
es van aprovar els nous Estatuts de l'Associació. . 
Respecte a la pròxima Assemblea, una comissió de 
la Junta de Govern es desplaçarà a Asp per a 
reunir-se amb les autoritats locals i tractar sobre 
l'organització de la segona jornada de la XXV 
Assemblea. Es posa en coneixement de la Junta de 
Govern que el nostre amic i company de Junta Sr. 
Huguet ha sigut reelegit membre del Consell 
Valencià de Cultura. S'acorda per unanimitat dels 
presents donar la més sincera enhorabona al Sr. 
Huguet per tan important nomenament totalment 
merescut. 
 
Sessió del 03-06-2004. Resum de l’Acta. 

A l’Ateneu Mercantil i presidits per el Sr. 
Momblanch, es reuniren els Srs.: Estarlich, 
Moleres, Sanchis, Royo, Martí, Doménech, Huguet, 
Grinyó, Díez. Excusen: Guerrero. Lectura de l’Acta 
nº2/2004, la qual va ser aprovada per unanimitat. 
Publicació rebuda: “Torres Torres. Luces y 
sombras” del que és autor el nostre amic i company 
de Junta Joaquim Díez Pérez, Cronista Oficial de 
Torres Torres. El Sr. Momblanch posa en 
coneixement d'esta Junta de Govern de la mort del 
nostre company Ramón Sempere Quilis Cronista 
Oficial d'Onil. S'Acorda per unanimitat dels 
presents: Transmetre als familiars del Cronista i a 
l'Il·lm. Ajuntament d'Onil, el nostre testimoni de 
dolor i sentida condolença per motiu de la mort del 
Cronista Oficial d'Onil, Ramón Sempere Quilis. El 
Sr. Momblanch informa que seguint els tràmits 
legals ha presentat a l'Administració -per a la seua 
ratificació- els nous Estatuts de l'Associació de 
Cronistes Oficials que van ser aprovats en l'anterior 
Assemblea Extraordinària. Respecte a la tercera 
jornada de la XXV Assemblea, es traslladarà una 
Comissió de la Junta de Govern a Onda per a 
concretar amb membres de l'Ajuntament els actes a 
realitzar. El Sr. Momblanch informa que ha rebut 
formalment petició dels responsables de l'Ateneu 
Mercantil perquè membres d'esta Junta de Govern 
realitzen un llibre sobre les memòries de l'Ateneu, 
s'encarregaran d'elaborar el llibre els Senyors: 
Momblanch, Díez i Martí. Respecte al pròxim 
Cronicó el Sr. Royo informa del contingut del 
mateix. 

Sessió del 05-05-2004. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i 
presidits per el Sr. Momblanch, es reuniren els 
Srs.: Moleres, Sanchis, Royo, Martí, Huguet, 
Grinyó, Díez. Excusen: Estarlich i Doménech. 
Lectura de l’Acta nº 5/2004, la qual va ser 
aprovada per unanimitat. Carta de Pedro Pastor 
Pastor Cronista oficial de Calp en la que segons 
refereix: “remito recortes de prensa que acreditan 
la abertura de una calle, de esta población, que el 
Ilustre Ayuntamiento ha tenido a bien rotular a mi 
nombre, inaugurada el día 2 de el actual” (mes 
d’abril). El Sr. Momblanch informa que respecte a 
l'Assemblea Extraordinària a celebrar el pròxim 
dia 11 de maig, s’han rebut fins al present dia 5 de 
maig dos esmenes a l'esborrany d'Estatuts, i una 
sol·licitud (no relacionada directament amb els 
Estatuts de l'Associació). S’obri un torn d’opinions 
per a parlar sobre l’organització de la XXV 
Assemblea. S’espera poder concloure 
l’organització d’esta Assemblea abans del mes de 
juliol. El M.I. Ajuntament de Sollana, en el Ple 
Extraordinari de la Corporació Municipal celebrat 
el dia 20 de febrer de 2004, va acordar per 
unanimitat: "La Corporación Municipal, por el 
voto unánime de todos los asistentes, acuerda: l°. 
Transmitir la felicitación de la Corporación 
Municipal al Cronista D. JUAN MOLERES IBOR 
en el día del 50 aniversario de su nombramiento 
como Cronista Oficial de Sollana 2°. Iniciar 
expediente para el otorgamiento de la medalla de 
oro de la villa, la dedicación de, una vía pública 
rotulada con su nombre y el nombramiento de hijo 
predilecto, a cuyo fin se convocará sesión plenaria 
extraordinaria, para su reconocimiento 
institucional con todos los honores y el debido 
realce de los actos de homenaje”. El Sr. Huguet 
comunica la invitació del Consell Tècnic 
d'Heràldica a assistir a la Sessió Ordinària que 
tindrà lloc el dia 19 de maig., també informa de 
l’interès de la Reial Societat Econòmica d'Amics 
del País València d'establir contactes regulars amb 
la nostra Associació amb el fi de poder portar a 
terme activitats conjuntes. 
Sessió del 20-05-2004. Resum de l’Acta. 

Es celebrà a l’Ateneu Mercantil, presidits pel 
Sr. Momblanch. Assistents Srs.: Moleres, Sanchis, 
Royo, Martí, Grinyó, Díez. Excusen: Doménech, 
Guerrero, Huguet, Ventura. Lectura de l’Acta  nº 
6/2004, la qual va ser aprovada per unanimitat. 
Nomenament d'Antonio Luis Galiano Pérez com 
nou Cronista Oficial d'Orihuela. El Sr. José Soler 

JUNTES DE GOVERN 
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