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ANTE LA XXVI ASAMBLEA DE CRONISTAS
OFICIALES DEL REINO DE VALÈNCIA

E

l próximo mes de octubre tendrá lugar la Asamblea General de la
“Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia”, la XXVI de sus ordinales, cumpliendo así la costumbre mantenida, sin solución de continuidad, y refrendada estatutariamente de realizar dicha
celebración todos los años pares. Pero en
la citada Asamblea concurrirá una especial circunstancia, puesto que celebraremos el medio siglo de las Asambleas Generales de Cronistas de todas las poblaciones integradas en la actual Comunidad
Valenciana, evento importante que resaltamos y trataremos de rememorar.
Las fechas para celebrar dicha Asamblea
han quedado concretadas en los días 27,
28 y 29 del próximo mes de octubre. Y el
conjunto de su programa, que se halla en
avanzado estado de confección, daremos
a conocer en su contenido definitivo en
próxima comunicación, aunque podemos adelantar que en el curso del primer
día, a celebrar en Valencia, tendrá lugar,
entre otros, el solemne acto inaugural, la
Asamblea estatutaria de la Asociación y
la tradicional comida oficial.
El segundo día de la Asamblea, 28 de
octubre, tendrá por marco la provincia
de Alicante, y de ella concretamente la
hermosa población de Novelda, donde
el buen hacer, dedicación y afecto de su

Cronista Oficial, nuestro compañero Pau
Herrero, en completa colaboración con su
Ayuntamiento, nos propiciará una visita
que será inolvidable, para lo que se está
ultimando el programa a desarrollar.
El tercero y último día de nuestra Asamblea tendrá lugar el domingo 29 de octubre en la querida ciudad de Alzira, estimada por Jaime I junto con Xátiva, perlas
de su conquista. Si en Novelda nos espera
una visita entrañable, la presencia en Alzira de nuestra Asamblea resultará también de grata recordación, pues en la visita realizada al efecto hemos podido constatar que la laboriosidad y total entrega
de nuestro colega Aurelià Lairón, en eficaz actuar con su Ayuntamiento, unido al
ánimo receptivo de su Alcaldesa y de la
Delegada de Cultura, nos propiciarán
también una jornada singular.
Como hemos dicho, en próxima comunicación a todos los Cronistas de nuestra
Asociación, daremos a conocer el programa detallado de la anunciada XXVI
Asamblea, cuando se halle definitivamente concluido y, con el mismo, las bases y
requisitos para participar en la misma.
Recibid, con sincero afecto, un cordial saludo de vuestro compañero.
FRANCISCO DE P. MOMBLANCH GARCIA

Presidente.
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EXCURSIÓ CULTURAL A LES EXPOSICIONS “LA
LLUM DE LES IMATGES” (ALACANT) I “D’ILICI A
ELX” (ELX). 1 DE JULIOL DE 2006
La fundació “La Llum de les Imatges” ha organitzat
una nova mostra d’art sacre que, sota el títol “La
Façc de l’Eternitat”, ofereix nombroses obras que
artistes de temps distints han ideat sobre l’aspecte
físic de Crist. L’exposició es troba ubicada en tres
recintes nonumentals: El Monasteri de la Santa Faç,
la Basílica de Santa María i la Concatedral de Sant
Nicolás, d’Alacant.
Així mateix, la ciutat d’Elx, amb motiu de la
inauguració del Museu Arqueològic i de Història
d’Elx (MAHE), ha ortganitzat l’exposició “D’Illici a
Elx 2006”, presidida per la famosa “Dama” que, a tal
fi, ha tornat temporalment a la ciutat on va ser
trobada.
En atenció a la rellevància històrica y artística de les
mostres, la nostra associació ha organitzat un viatge
a dites ciutats, per als cronistes i familiars, que tindrà
lloc el dissabte dia 1 de juliol proper, amb el següent
programa:
07’30 h. Eixida en autobús des de València, carrer
Poeta Querol (Palau del Marques de Dos Aigües).
10’00 h. Arriba al Monestir de la Santa Faç.
10’30 h. Visita guiada a la mostra instal·lada al
referit Monestir que conserva la relíquia de la Santa
Faç, recentment restaurat, amb importants pintures
de Joan Conchillos.
11’15 h. Continuació del viatge cap Alacant. Visita
guiada a la mostra instal·lada en el temple més antic

de la ciutat, la Basílica de Santa Maria (s. XV).
Conclosa la mateixa, ens traslladarem a la
Concatedral de Sant Nicolau (s. XVII). Visita guiada
a la mostra que en la mateixa s’exposa. Possibilitat de
visitar la capella oratori de l’Ajuntament (s. XVIII).
14’30 h. Eixida cap a Torrellano i Elx.
17’00 h. Visita al (MAHE (Museu Arqueològic i de
Història d’Elx (Alcàsser de la senyoria, s. XI) i a
l’exposició que presideix la “Dama d’Elx”. Possibilitat
de visitar altres monuments i paratges locals, com la
torre de “La Calaforra” (s. XII). Basílica de Santa
Maria (portada de Nicolás de Bussi). Ajuntament i
llotja medieval. Palmeral i parc municipal o “Jardín
Huerto del Cura”, etc.
19’30 h.: Tornada cap a València. Fi del viatge.
Per raons organitzatives (reserves de places per a
dinar, reserva de guies, etc.) i singularment en
atenció al número de places de l’autocar, preguem
als cronistes que es troben interessats en efectuar el
viatge, que ens ho comuniquen el més aviat
possible, i sempre fins el dia 25 de juny de 2006,
amb indicació de les persones que l’acompanyen,
formalitzant per tant la reserva escrita adjunta, que
serà atesa per rigorós ordre d’inscripció.
El preu total del viatge, inclòs transport en autocar,
menjar en Torrellano o Elx i entrades a les seus de
l'exposició, oscil·larà entre 45 a 48 euros per
persona, el import del qual, per a millor comoditat

ELS CRONISTES ESCRIUEN LLIBRES
El cronista de Benissa, Joan Josep Cardona Ivars
acaba de publicar un interessant llibre que porta per
titol “Els noms de lloc de Benissa”, on recull tots els
topònims del terme municipal de Benissa. L’edició
del llibre feta amb gran tamany es completa amb
quatre plànols del terme i s’incorpora a més un CD
d’alta resolució.

Aquells cronistes que estiguen interessats en rebre’l
poden demanar-lo, a la següent direcció:
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Benissa
María Llopis Sendra. Centre Municipal de Cultura.
Carrer Puríssima, 28
03720 BENISSA

UN NOU PREMI DE POESIA PER AMADOR GRIÑO
La vàlua i qualitat poètica d’Amador Griñó, cronista de Quart de Poblet, novament ha estat reconeguda.
El seu poema Des del carrer...construïm la pau, escrit després dels atemptats de l’11 de març de 2004 a
Madrid ha rebut el primer premi en el IV Concurs Internacional de Poesia sobre la pau “Ramon Llull”.
L’entrega d’aquest tan important premi es va celebrar al Cercle de Belles Arts de Palma de Mallorca.
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7° CENTENARIO DE LA VIRGEN DE MONSERRATE

Orihuela, capital de los cronistas valencianos

Andrés de Sales aviva la advocación en la Vega Baja

Devoción mariana
PEDRO J. BERNABEU ORIHUELA

Con motivo de la efeméride de los siete siglos del
milagroso hallazgo de la Virgen de Monserrate
(1306), la Asociación de Cronistas Oficiales del
Reino de Valencia celebró asamblea extraordinaria en la sala museo San Juan de Dios y en el santuario de la Patrona de Orihuela. El director general de Administración Pública, José Blas Moles,
elogió la ingente labor de conservación y divulgación que realizan los cronistas.
En el brillante acto inaugural, el sacerdote e investigador Andrés de Sales Ferri Chulio ofreció
una emotiva e irrefutable disertación a cerca de la
advocación a Santa María en la historia del Reino
de Valencia. El académico de Bellas Artes de San
Carlos de Valencia defendió y evocó los orígenes
hondamente religiosos del pueblo valenciano, de
Orihuela y las localidades de la Vega Baja alicantina del Segura.
El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina,
acompañado del concejal de Cultura, Manuel Her-

nández, destacaba la impagable tarea que hacen
los cronistas e investigadores de la historia, ya
que conocer el origen de los pueblos «es fundamental para enfrentar con garantías el futuro».
En el programa de actividades culturales han colaborado el Ayuntamiento de Orihuela, el Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Alicante, explicaba el cronista de Orihuela, Antonio Luis Galiano Pérez.
Por la conmemoración del sete-cientos aniversario
de la Patrona de Orihuela (1306-2006), la Cofradía de Nuestra Señora de Monserrate ha promovido el traslado del Patrón, Nuestro Padre Jesús Nazareno, el próximo viernes hasta el santuario de
Monserrate. La salida de la imagen es a las 19.30
del convento de San Francisco, explica Isidro
Hernández Escamilla.
(Publicado en el periódico “La Verdad” el 26 de
febrero de 2006)

NOMENAMENT DE CRONISTA
L’Ajuntament d’Agrés en sessió ordinaria celebrada el 8 de maig de 2006 va nomenar com a cronista de
la població a N’Isabel Esteve Torres, llicenciada en historia per la Universitat de València

CONFERÈNCIES A L’ATENEU MERCANTIL DE
LA CIUTAT DE VALENCIA
Els passats dies 30 de maig i 6 de juny organitzades per l’Associació de Cronistes Oficials i amb el recolzament
de l’Ateneu Mercantil de València van tindre lloc les conferències que, tal com estaven programades, van
impartir els cronistes d’Aldaia, Josep Ramon Sanchis Alfonso i el de Xàtiva, Agustí Ventura Conejero.
La primera de les conferències, dictada Josep Ramon Sanchis, portava per títol “Arxiu i recuperació de la
memòria històrica a la Guerra Civil”. L’autor al llarg de la seua interessant dissertació feu esment un per un de
tots els arxius que contenen documentació sobre la passada Guerra Civil i de quina manera es podia trobar o
rastrejar informació sobre qualsevol persona desapareguda.
Per la seua banda, Agustí Ventura Conejero pronuncià la seua conferència sobre “El mestre Lluís Alcanyís i la
Jueria de Xàtiva”, on, en primer lloc, feu un esbóç de la jueria de Xàtiva, la seua situació dins de la ciutat i la seua
posterior desaparició. A continuació passà a tractar la personalitat d’aquest gran metge i erudit valencià que va
morir un 6 de novembre de 1506 a la foguera víctima de la intransigència dominant.
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JUNTES DE GOVERN
Sessió del 05-05-2005. Resum de l’Acta.
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i
presidits per el Sr. Momblanch, es reuniren els
Srs.: Estarlich / Moleres / Sanchis / Royo / Martí /
Doménech / Guerrero / Huguet / Griñó /Ventura /
Díez / Casimiro. Excusen: Gozálvez . Assistència:
Francisco Català Cronista d’Alfafar. Lectura de
l’Acta nº 4/2005, la qual va ser aprovada per
unanimitat. El Sr. Martí dóna coneixement a la
Junta de Govern de la mort dels següents Cronistes
Oficials. José Sánchez Adell, cronista oficial de
Castelló; Juan Antonio Torres Gascó, cronista
oficial de Navaixes; Ricardo Ferrandis Martínez,
cronista oficial de Manuel (constància de la mort
per devolució correu). S’Acorda: transmetre als
respectius Ajuntaments i familiars el nostre
testimoni de condol per motiu de la mort dels
cronistes anteriorment mencionats. El Sr. Martí per
acord adoptat en esta junta enviarà els condols a
Ajuntaments i familiars respectius. El Sr.
Momblanch comunica la seua assistència, junt amb
el Sr. Sanchis, a l'acte de nomenament de Vicente
Ruiz Monrabal, cronista oficial de Sedaví com a
Fill Predilecte de Sedaví. Així també informa de la
seua visita a Alaquàs, amb motiu d’una
conferència oferta pel Sr. Domenech,
posteriorment en l’entrevista mantinguda amb la
Regidora de Cultura d'Alaquàs es va comentar la
possibilitat d’una visita cultural al municipi. El Sr.
Momblanch presenta el programa per al viatge
cultural a la Llum de les Imatges (Peníscola,
Traiguera i Sant Mateu). El Sr. President realitza
una detallada exposició de les activitats a realitzar.
Este programa serà publicat en el pròxim Cronicó.
Acords d’adhesions a proposta del Sr. Momblanch:
S'acorda adherir-se a l'acte d'entrega de la Medalla
al Mèrit en les Belles Arts que la Reial Acadèmia
de Belles Arts de Sant Carles de València, atorga a
la Reial Societat Econòmica d'Amics del País i
felicitar efusivament a ambdós institucions per tan
merescut homenatge. S'acorda adherir-se a la
sol·licitud interessant que per la Santa Seu, el
valencià universal que va ser Sant Vicent Ferrer,
siga declarat Doctor de l'Església. El Sr.
Momblanch remetrà cartes d'estos dos acords a les
respectives institucions. El Sr. Royo comunica la
composició del proper cronicó. El Sr. Martí aporta
al Sr. Doménech per a la pàgina web de
l'Associació en format CD: Catàleg actualitzat de
Cronistes per cognoms. Catàleg actualitzat de

Cronistes per municipis. Llistat nova composició
de la Junta de Govern (2005). Resums de les
actes d'esta Junta de Govern.

Sessió del 16-06-2005. Resum de l’Acta.
Es celebrà a l’Ateneu Mercantil, presidits pel Sr.
Momblanch. Assistents. Moleres / Sanchis /
Royo / Martí / Guerrero / Griñó / Díez / Sala /
Casimiro. Excusen: Estarlich / Doménech /
Huguet / Llueca. Lectura de l’Acta nº 5/2005. El
Sr. Momblanch dóna coneixement a la Junta de
Govern de la mort del Cronista Oficial de
Montserrat Ilm. Sr. Felipe Garín Ortiz de
Taranco. S’acorda: transmetre als familiars el
nostre testimoni de condol per motiu de la mort
del cronista de Montserrat. El Sr. Martí per acord
adoptat en esta Junta enviarà els condols als
familiars del Cronista. El Sr. Momblanch posa en

coneixement d'esta Junta les gestions
realitzades en l'Ajuntament de València:
Justificació de despeses per a la subvenció
rebuda corresponent a l’any 2004. Consulta
sobre la sol·licitud de subvenció per al
present any 2005. Informació administrativa,
redacció i presentació de dades curriculars
d'Eduardo Primo Llufera, per a recolzar el
seu nomenament com a fill adoptiu de la
Ciutat de València. El Sr. Momblanch informa
de l’adquisició per part d’esta Associació de
25 CDs editats per a recaptar fons per als afectats
pel Tsunami. Segons l’acord adoptat per esta
Junta (Acta 4- 2005 de 7 d’abril del 2005. Punt
3.5). El Sr. Momblanch presenta un esbós del
programa per al viatge cultural “Ruta del
Quixot”. El Sr. Díez presenta a la Junta Certificat
del nomenament de Helios Borja Cortijo com a
cronista oficial d’Algimia d’Alfara, escrit firmat
per Helena Beunza Ibáñez, secretaria-interventora
i el vist-i-plau del Sr. Alcalde D. Francisco Salt
Mocholí. Data de nomenament: 28 de juliol de
2004. S'acorda la seua admissió en esta
associació. El Sr. Martí precedeix a donar-lo
d’alta en el Catàleg de Cronistes.
Josep Martí Coronado
Vicesecretari segon i Secretari d’Actes.

