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AVANÇ DEL PROGRMA DE LA XXVI
ASSEMBLEA DE CRONISTES OFICIALS
Divendres 27 d’octubre de 2006. València
10’30 h. Santa Missa en la Catedral de
Valencia, Capella del Sant Calze, en sufragi
pels cronistes que han faltat.
11’30 h. Acte Inaugural de la XXVI
Assemblea. Saló de Plens de la Diputació
Provincial de València (Palau dels Scala. Pl/.
Manises). Paraules de benvinguda del
President.

12’00 h. A l’Auditori del Centre Cívic i
Socialsessió de treball. Lectura de
comunicacions.
14’30 h. .Dinar ofert per l’Ajuntament de
Novelda als Salons del Restaurant “Cucuch”.
16’30 h. Visita a l’històric Castell de la Mola (s.
XII) i al famós Santuari de la Magdalena.
Conferència a càrrec del Cronista Oficial de
Novelda, Pau Herrero.

12’00 h. Presentació del conferenciant.

19’30 h. Tornada cap a València.

Conferència a càrrec de l’honorable president
del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, Vicente Garrido Mayol. Tema:
“Del Derecho Civil Foral al Derecho Civil
Valenciano del siglo XXI”

Diumenge, 29 d’octubre 2006. Alzira.

13’00 h. Sessió de Treball. Lectura de
Comunicacions.
13’30 h. Termini de presentació de candidatures
per a l’elecció de vacants a la junta directiva.
14’00 h. Dinar de confraternitat.
16’30 h. Assemblea de l’Associació.
Proclamació de la candidatura electa.

9’00 h. Eixida de València en autobús cap a
Alzira (Palau del Marques de Dos Aigües. C/.
Poeta Querol).
10’00 h. Recepció i benvinguda per part de les
autoritats municipals a la Casa Consistorial. A
continuació visita guiada per la ciutat (Temple
de Santa Catalina, Muralles del Mercat, Vall de
la Murta, Muntanyeta del Salvador.
13’00 h. Visita al Santuari de Ntra. Sra. del
Lluch, patrona d’Alzira
14’15 h. Dinar ofert per l’Ajuntament d’Alzira.

18’00 h. Visita guiada al Palau de Cervelló, seu
de l’Arxiu Municipal de València.

16’15 h. En la Sala Auditori de la Casa Cultura,
sessió de treball.

Dissabte, 28 d’octubre de 2006. Novelda.

17’15 h. Visita al Museu Municipal (Casa
Cultura).

8’00 h. Eixida de València en autobús cap a
Novelda. (Palau del Marques de Dos Aigües.
C/. Poeta Querol).
10’00 h. Arribada a Novelda. Recepció i
benvinguda oficial. Seguidament visita guiada
a la Casa Museu Modernista i Església
Arxiprestal de Sant Pere (s. XVI-XVIII).

17’50 h. En la Sala Auditori de la Casa de
Cultura sessió de treball. Conferència a càrrec
del Cronista Oficial d’Alzira, Laureano Lairón.
19’00 h. Acte de clausura de l’Assemblea.
Resultat de l’enquesta i conclusions.
20’00 h. Tornada cap a València
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XXVI ASAMBLEA GENERAL DE CRONISTAS
OFICIALES. INSTRUCCIONES GENERALES Y
REGIMEN 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 2002, y como
ya es habitual cada dos años os convoca a la que tendrá
lugar los días 27, 28 y 29 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 28 a la ciudad de Novelda y el
domingo 29 a la ciudad de Alzira
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 o en CD Rom.
La comunicación o comunicaciones habrán de remitirse
a secretaria antes del 20 de octubre de 2006 o al
siguiente correo electrónico: jrsanchis@yahoo.es con un
extracto de dos folios que leerá el interesado durante la
Asamblea, en un tiempo máximo de 8 minutos.
1. La cuota de inscripción para los cronistas será de 60
euros y para los adheridos de 75 euros, cuyas cantidades
habrán de ingresarse en la cuenta de Bancaja Urb.
Sorolla. 2077 0063 5 2 1101512467 remitiendo
posteriormente copia del ingreso efectuado.
2. El plazo de inscripción a realizar por la entidad
bancaria finalizará el lunes 23 de octubre de 2006.

3. La inscripción podrá hacerse personalmente los días
24 y 25 de octubre en el Palau de la Llotja. Carrer
Cordellats s/n. 46001 Valencia.
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
votadas y aprobadas, se incorporán a la memoria.

AGUSTI ROIG BARRIOS, CRONISTA DE GUADASSUAR, ENS HA DEIXAT

Tal com era ell, discretament, sense que ningú s’enterara, el 27 de març passat, Agustí Roig, el nostre benvolgut
amic, de tantes reunions en la junta de govern de la nostra associació, i de la seua presència assídua a totes les
Assembles, ens va deixar. Molt tard ens hem assabentat del seu falliment, però no per això volem que quede en
l’oblit el nostre profund sentiment de dolor per aquesta llastimosa pèrdua, d’una persona que era apreciada i
volguda per tots.

LA LLOTJA, LA RESTAURACIÓ D’UN EDIFICI SINGULAR
El passat 3 de juliol va tindre lloc la inauguració de la Llotja de València, seu de la nostra associació, una
vegada acabada la seua restauració. L’arquitecte Manuel Ramírez, acompanyat per un equip
interdisciplinar format per un equip de més de 35 persones procedents de diferents àmbits: arquitectura,
enginyeria, química i advocacia entre molts altres, s’ha fet càrrec de la restauració d’aquest edifici de més
de sis segles d’existència. Especialment invitada estigué la nostra associació que va estar representada pel
president Francesc Momblanch.
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LA LLUM DE LES IMATGES, LA FAÇ DE L’ETERNITAT
la relíquia, el major tresor sacre, i que amb la
El passat dia 1 de juliol, tal com estava programat
col·lecció de llenços pintats per al murs i la volta
una colla nombrosa de cronistes, acompanyats de
per Joan Conchillos a finals del segle XVII ofereix
familiars i amics, ens aproparem fins la població
un dels més importants àmbits de la mostra
d’Alacant per tal de veure la magnífica exposició de
propici per a la reflexió històrica, artística i
la Llum de les Imatges, la Faç de l’Eternitat. Tres
religiosa.
recintes monumentals, que han recobrat tot el seu
Després de visitar el tres recintes per tot el matí i
esplendor amb la campanya de restauració
de
dinar,
en
realitzada:
la
aproparem fins la
concatedral de Sant
població d’Elx per tal
Nicolás, la basílica
de conéixer el Museu
de Santa Maria i el
Arqueològic
i
Monestir de la Santa
d’Història d’Elx, on es
Faç recullen més de
troba
exposada
300 manifestacions
temporalment,
artístiques en forma
provenint del Museu
de:
pintura,
Arqueològic
de
escultura, teixits,
Nacional, la famosa
orfebreria
i
Dama d’Elx, que amb
d o c u m e n t s
torns
de
dotze
procedents de 52
persones i per espai de
ciutats, algunes tant
tres minuts poguérem
distants com el
Els
cronistes
en
el
claustre
de
la
concatedral
de
Sant
Nicolau
davant
de
la
contemplar-la
i
Vaticà, Nova York,
admirar-la.
Venècia, però sobre tot placa col·locada el 1958 al Dean Biendicho, primer cronista de la ciutat.
Posteriorment,
de
la
província
tinguérem temps per fer un recorregut per tot el
d’Alacant i de la resta de la Comunitat Valenciana.
museu per tal de conéixer el legat cultural de les
Dins de l’exposició trobarem obres de gran
civilitzacions que poblarem el territori i explorar
categoria firmades per Lucas Jordán, Paolo di
de forma amena e interactiva la forma de vida i els
Matteis, Juan Correa de Vivar o Vicent López.
esdeveniments més destacats de més de 2500 anys
Es aquesta exposició una oportunitat única, per
d’història que contemplen Elx i el seu terme..
conéixer els distints tractaments que els artistes
Una breu visita pels voltans del museu instal·lat a
han donat a l’aspecte físic de Crist al llarg de la
l’àrea que comprenia l’Alcàsser de la Senyoria i
història.
l’església de Santa Maria posà fi aquest interessant
El recorregut expositiu es tanca amb la visita al
viatge cultural organitzat per l’Associació de
cambril en el monestir de la Santa Faç que alberga

PERE MARIA ORTS-BOSCH, CRONISTA OFICIAL DE BENIDORM,
FA DONACIÓ AL MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA D’UN
IMPORTANT LEGAT PER A TOTS ELS VALENCIANS
Ara fa un mes es va inaugurar en el Museu de Belles Arts de València una exposició de la col·lecció
artística donada per Pere María Orts-Bosch, cronista oficial de Benidorm, que estarà oberta fins el
15 d’octubre.
La donació és de tal envergadura que la situen per damunt de qualsevol altre legat que s’haja fet
al Museu de Belles Arts, ja que aquest incorpora més de 200 pintures, la majoria d’artistes que no
es trobaven representats, amb la qual cosa confirma el nostre museu com una de les pinacoteques
més importants d’Espanya, tant per la varietat com pel número de les obres que es troben.
La donació feta per Pere Maria Orts inclou també escultures medievals i modernes, tapissos de
manufactura flamenca i francesa dels segles XVII i XVIII; peces d’orfebreria, tèxtils i cristalleria
de la Granja, Venècia o Murano.
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JUNTES DE GOVERN
Sessió del 15-09-2005. Resum de l’acta.
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i
presidida pel Sr. Momblanch es reuniren els Srs.:
Moleres / Sanchis / Martí / Guerrero / Ventura /
Diez /Casimiro. Excusen: Royo / Doménech /
Huguet / Griñó / Gozálvez. Lectura de l’acta nº
6/2005 la qual va ser aprovada per unanimitat.
Informe de presidència. El Sr. Momblanch
informa de les següents qüestions: Haver acudit
en nom de l’Associació a l’atorgament dels
premis de música atorgats per la Federació de
Societats Musicals al Palau de la Música. El
contacte mantingut amb el cronista d’Oriola per
tal de realitzar una Assemblea Extraordinària a la
població amb motiu del centenari de la “Mare de
Déu de Monserrate”. Finalment, els contactes
haguts amb la Regidoria
de Cultura de
l’Ajuntament de València per rebre alguna
subvenció per les activitats que realitza la nostra
Associació.
Acords: S’acorda adherir-se a la campanya
solidària “Pobresa Zero” promoguda per diverses
associacions. Realitzar un viatge cultural
denominat “La ruta del Quixot” que tindrà lloc
els dies 21, 22 i 23 d’octubre, visitant entre altres
les poblacions de: Valdepeñas, Almagro,
Villanueva de los Infantes, Argamasilla de Alba,
etc. Finalment, convocar Assemblea General
Ordinària que tindrà lloc l’1 de desembre al
Centre Cultural Bancaixa.
Es dona a conéixer la mor del cronista oficial de
Camporrobles Raúl Gómez Garcia i s’acorda
transmetre als familiars el testimoni de condol.
El Sr. Momblanch i el Sr. Sanchis informen a la
Junta de Govern de la reunió mantinguda amb els
membres de la RACV.
Sessió del 06-10-2005. Resum de l’acta.
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i
presidida pel Sr. Momblanch es reuniren els Srs.:
Moleres / Estarlich / Griñó / Royo / Ventura /
Sanchis / Doménech / Huget / Llueca. Excusa:
Martí Coronado. Lectura de l’acta nº 7/2005, la
qual va ser aprovada per unanimitat. Secretaria
informa de la correspondència rebuda i de les
revistes i publicacions: “Cuadernos de
Geografia” núm. 75. “El circ dels somnis de Joan
Guasp” i “II Congrés d’Estudis del Vinalopó”. El
Sr. Momblanch informa sobre la visita realitzada
al Registre d’Associacions per tal de conéixer la
documentació presentada el mes de maig de

2004. Igualment informa sobre l’assemblea
extraordinària a celebrar el mes de febrer a
Oriola sobre “Els patronatges marians a la
Comunitat Valenciana. S’acorda que es celebre
els propers 24 i 25 de febrer. S’aprova, a petició
de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per al
Llibre Blanc, II part, sobre el nom de les
associacions en valencià i de l’ús del valencià en
la nostra associació.
Sessió del 10-11-2005. Resum de l’acta.
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinaria i
presidida pel Sr. Momblanch es reuniren els Srs.
Moleres / Estarlich / Royo / Casimiro / Sanchis.
Excusen: Martí / Griñó / Doménech / Gozalbez /
Guerrero. Lectura de l’acta nº 8/2005, la qual va
ser aprovada per unanimitat. Secretaria informa
de la correspondència rebuda i de les
publicacions: “Actas de la XXX Asamblea de la
Asociación Española de Cronistas Oficiales”,
"Cofradías y otras asociaciones religiosas en
Orihuela en la Edad Moderna" i"Loriguilla
recordado". Se han rebut escrits convidant a
l'Associació a la inauguració de la nova seu de
l'Institut Valencià de Medicina i una altra per a
la Assemblea General de Bandes de Música a
celebrar a Petrer.
El senyor President informa del passat Congres
de l'AECO celebrat a Córdoba. Igualment del
viatge realitzat “La Ruta del Quijote”. S'acorda
fer una impressió de 2.000 sobres i 3.000 folis
per a secretaria. Dona compte de l'obligació,
segons l'article 20 i següents, dels estatuts de
convocar Junta General anual de l'Associació,
s'acorda convocar-la per al proper dimarts dia 13
de desembre a l'Edifici Cultural de Bancaixa a
les 19'30 hores. Finalment informa de les
gestions dutes a cap davant de l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua per a rebre la
corresponent subvenció.
Respecte de l’Assemblea General Extraordinària
a celebrar a Oriola el proper mes de febrer
s’acorda la conveniència de llogar un autobús
per al desplaçament des de la ciutat de València,
que eixiria el divendres a les 16 hores. Així
mateix, de la circular que se va a enviar a tots els
cronistes des de l'Ajuntament d'Oriola,
comunicant els hotels existents a la ciutat, i entre
altres temes la possibilitat de presentar
comunicacions sobre el tema de l'Assemblea

