
 
El cap de setmana del passat mes d'octubre (dies 26, 27 
i 28), segons de tots és sabut, va tindre lloc la XXIX 
Assemblea de la nostra Associació de Cronistes Oficials 
del Regne de València. Com en el present any 2012 es 
complien dos segles de la Constitució de Cadis -“La Pe-
pa”- i de la presència napoleònica a València, així com el 
centenari de la mort de l'il·lustre valencià Teodor Llo-
rente, es van indicar quatre temes de treball per desen-
volupar-hi: I.- Valencians a Cadis (19-març-1812); II.- 
València napoleònica (1812); III.- Teodor Llorente Oli-
vares. El literat, polític i valencià de pro; IV.- Tema 
lliure. Aquesta plural temàtica va ser acollida pels Cro-
nistes assistents a la referida Assemblea, que van presen-
tar i van desenvolupar les seues comunicacions. 
Hem de destacar, com a detalls de la XXIX Assemblea, 
la magnífica conferència inaugural que, en el marc del 
Saló d'Actes del Museu de la Ciutat, va pronunciar el 
professor de la Universitat de València, Germà Ramírez 
Aledón, qui, després de la seua presentació pel nostre 
company Cronista de Xàtiva, Agustí Ventura, va disser-
tar sobre “Els valencians a les Corts de Cadis”, va ser 
llargament aplaudit i obrí, després de la seua exposició, 
l'oportú col·loqui. 
En el mateix marc inaugural, la nostra Associació va 
dedicar un homenatge íntim als nostres companys Juan 
Moleres Ibor i Jesús Emilio Hernández, Cronistes de 
Sollana i Albal respectivament, per la seua llarga i efici-
ent activitat com a Cronistes. D'ambdós només va po-
der assistir Juan Moleres, a qui es va fer entrega d'una 
placa testimoni de l'homenatge, excusant la seua pre-
sència per malaltia Jesús Emilio Hernández, a qui opor-
tunament li serà lliurada la corresponent placa comme-
morativa per una comissió de la Junta de Govern, que el 
visitarà en el seu domicili. També es va dedicar un ho-

menatge íntim, amb la concessió d'una placa de record 
al nostre president Francisco de P. Momblanch García, 
pel seu treball i dedicació al capdavant de la nostra Asso-
ciació. 
Després d'un parèntesi per dinar, que va ser servit als 
assembleistes en l'Hotel Astoria, es va reprendre el tre-
ball de la jornada amb la celebració de l'Assemblea Ge-
neral de l'Associació, en el curs de la qual van ser triats, 
per als càrrecs que s'indiquen, els Cronistes següents: 
President: Francisco de P. Momblanch García (Cronista de 
Benilloba). 
Vicesecretari 1r: José Royo Martínez (Cronista de Torrent). 
Tresorer: Josep Lluís Domènech Zornoza (Cronista adjunt 
de Tous i Xérica). 
Bibliotecari: Jesús Huguet Pascual (Cronista de la Pobla 
Llarga i Portell de Morella). 
Vocal 2n: Agustí Ventura Conejero (Cronista de Xàtiva) 
Vocal 8é: Manuel Febrer Romaguera (Cronista d'Alcàsser) 
El segon dia va tindre per marc la bella i cuidada pobla-
ció de Tous, visita impulsada i propiciada pel seu Cro-
nista adjunt, el nostre company Josep Lluís Domènech i 
Juan Martorell, Cronista d’aquesta. No obstant, am-
bdós, per causa de malaltia, es van veure impossibilitats 
d'assistir, sent atesos els assembleistes personalment per 
l'alcalde i altres persones de la població, que van prodi-
gar tota classe d'atencions. Allí celebrarem sessió de 
treball, menjar i visita al pantà, traslladant-nos a conti-
nuació fins a la ciutat d'Alberic, on vam ser rebuts pel 
seu alcalde i altres edils, que ens van atendre i van obse-
quiar amb un refrigeri i el típic “panquemao”, després 
de les intervencions del nostre president, alcalde de la 
ciutat i les adequades explicacions del nostre company 
Jesús Huguet, el qual va substituir el referit Josep Lluís 
Domènech en la guiada visita cultural. 

  

REVISTA DE L’ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS 
www.cronistesdelregnedevalencia.org 

C R O N I C Ó  
 

 

 

A N Y :  2 0 1 2  

È P O C A :  I I  

N Ú M . :  5 1  

RESUM DE LA XXIX ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE 
CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA 



Pàgina 2 Cronicó nº 51  

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ens envia la següent comunicació, relativa a la VII Jornada 
d'Onomàstica, a la que invita a la nostra Associació, i que se celebrarà els pròxims 8 i 9 de març del 
2013 en la localitat de Xèrica,  que seguidament es transcriu per si resulta d'interés per a alguns del 
nostres associats: 

_______________________________________________________________________ 

Anunci de la VII Jornada d’Onomàstica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 

 Data: 8 i 9 de març del 2013 

 Lloc: Xèrica 

 L’Acadèmia Valenciana de la Llengua celebra cada any una Jornada d’Onomàstica amb la 

intenció d’establir un contacte directe amb els estudiosos i interessats en l’onomàstica. Amb 

estes jornades es pretén impulsar treballs d’arreplega i investigació, potenciar l’intercanvi entre 

els estudiosos i acostar el treball de l’AVL a totes les comarques.  

 En esta ocasió tenim la intenció de celebrar la VII Jornada a Xèrica. Oportunament rebrà el 

programa i la convocatòria oficial. Esta Jornada se centra en les comarques de l’Alt Palància, els 

Serrans, la Plana d’Utiel-Requena, la Foia de Bunyol, el Camp de Morvedre, la Plana Baixa, el 

Racó d’Ademús i el Camp de Túria.  

 Des de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua hem volgut convidar a este acte a l’Associació de 

Cronistes Oficials del Regne de València, com a col·lectiu de persones interessades en 

l’onomàstica. Si li interessa participar-hi com a assistent, s’hi podrà inscriure quan reba la 

butlleta i el programa; si, per contra, té interés a presentar una comunicació, que ha d’abordar 

algun tema relacionat amb la toponímia o l’antroponímia d’estes comarques, li agrairé que, 

abans del pròxim 10 de desembre, m’ho notifique per correu electrònic, indicant explícitament el 

títol de la seua comunicació. Les exposicions de les comunicacions seran de quinze minuts i, 

posteriorment, està previst que es publiquen en les actes de la Jornada. 

 Cordialment, 

 Maite Mollà Villaplana, Tècnica d’Onomàstica de l’AVL 

onomastica_avl@gva.es         

Tel. 96 387 41 21 

VII JORNADA D'ONOMÀSTICA D'AVL, EN XÈRICA 

L'últim dia de la nostra Assemblea va tindre lloc, el diumenge 28 d'octubre, en la ciutat de Llíria, on vam ser rebuts per 
l'alcalde i altres membres de la corporació municipal, que ens van atendre adequadament. Tot i això amb el conegut bon  
fer del nostre col·lega Cronista de Llíria, Amadeo Civera, el qual, després de la sessió de treball, va organitzar un magnífic 
recorregut pels principals monuments històrics, que va culminar amb la visita a l'església de la Sang, recentment restaurada, 
propiciant amb això una jornada inoblidable, on no va manar l'obsequi, entre d’altres, d'un magnífic lot de llibres. 
Així mateix, els Cronistes participants van rebre, durant els diferents actes de l'Assemblea, diversos lots de llibres, obsequi 
de l'Excm. Ajuntament de València, Consell Valencià de Cultura, Institució Alfons el Magnànim, Acadèmia Valenciana de 
la Llengua i Fundació Bancaixa, a banda dels obsequis a Tous, Alberic i Llíria i de la Crònica de la XXVIII Assemblea, im-
presa per a esta ocasió. 
Amb el precedent resum de la nostra XXIX Assemblea, volem reiterar el nostre agraïment a totes les corporacions munici-
pals i institucions mencionades que, amb la seua desinteressada col·laboració, en van propiciar la realització, així com als 
companys que han col·laborat eficaçment per al millor èxit del susdit esdeveniment. 
A tots, moltes gràcies. 

LA JUNTA DE GOVERN DE L'ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA. 



“Historia de Caudiel, desde sus orígenes hasta el siglo XX”, de Teodoro López Díaz 
 
     El pasado 18 de agosto de 2012, en el Salón Cultural de Caudiel tuvo lugar la presentación en sociedad del libro 
que lleva por título “Historia de Caudiel, desde sus orígenes hasta el siglo XX”, del que es autor el Cronista 
Oficial de Caudiel, Teodoro López Díaz, cuyo trabajo a sido editado por el Servicio de Publicaciones de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Castellón.  
     Ante un numeroso público, presidió el acto el alcalde de Caudiel, Miguel Silvestre Urbán, quien presentó a los 
miembros de la mesa constituida por Laureano Sandalinas Gil, diputado de la Excelentísima Diputación Provincial 
de Castellón, Francisco de Paula Momblanch García, presidente de la Asociación de Cronistas del Reino de 
Valencia y vicepresidente de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, y a Vicente Javier Más 
Torrecillas, Doctor en Historia y presidente de GREGAL. Estudios Históricos. 
     El libro, dividido en reinados, es la narración cronológica de los hechos acaecidos en la localidad desde la Edad 
del Bronce hasta el final del siglo XIX, pasando por la época ibérica, la dominación romana, la árabe y la 
reconquista cristiana. A partir de esos momentos la historia de Caudiel va a girar entorno a los señores que han 
poseído la localidad, desde Teresa Gil de Vidaurre, esposa del rey Jaime I, hasta el monasterio de San Miguel de 
los Reyes, incluyendo en ellos todo cuanto ha acontecido en la historia local: la Carta Puebla, la erección de la 
parroquia, las concordias de aguas, fundación de los conventos de Agustinos y el de Carmelitas, llegada de la 
Virgen del Niño Perdido, etc. Mención especial merece la cronología del siglo XIX, en cuyos capítulos se da a 
conocer la Guerra de la Independencia, las guerras carlistas, las desamortizaciones eclesiásticas y civiles, la 1ª 
República, la constitución de los diversos ayuntamientos, elecciones generales y locales, etc. 
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ELS LLIBRES DELS CRONISTES 

“Anales de la Villa de Cox”, de Patricio Marín Aniorte 

 
      El Cronista Oficial de Cox (Alicante) ha publicado un libro titulado "Anales de la Villa de Cox" . En el mismo 
se recogen noticias fidedignas sobre el otrora "Lloch de Coix", hoy Villa. Se trata de un trabajo dispuesto por orden 
cronológico sobre esta población, donde se insertan documentos de los siglos XIII-XIX. Este pueblo situado a 8 
kilómetros de Orihuela, formó parte del extenso termino de dicha ciudad, de la que se segregó en el siglo XVI. En 
el repartimiento de Orihuela se dieron tierras de huerta de Cox y Albatera a cristianos que vinieron a poblarla. 
      Sin embargo dicha población inicial se extinguió en la guerra de los dos Pedros, que dejó al lugar y su castillo 
completamente asolados. A partir de 1466, Juan Ruiz Dávalos, noble oriolano, funda un señorío de corte alfonsino. 
Inicia una serie de reformas en el lugar, entre otras la reconstrucción de su derruido castillo, y facilita la repobla-
ción de su feudo con mudéjares venidos de Elche y Crevillente. Su población fue completamente morisca hasta 
1609 en que fueron embarcados en Alicante con destino a Berbería. Faltos de vasallos moriscos, el señor de Coix, 
acoge a otros pobladores, esta vez cristianos viejos, venidos en principio de la inmediata Callosa y Orihuela. Los 
vecinos de Cox en el siglo XVIII iniciaron una serie de acciones antiseñoriales, cuyos litigios, se dirimieron en la 
Real Audiencia de Valencia, en la que el pueblo no consiguió nada de sus reivindicaciones. Los señores de Cox 
cobraron tributos a sus vecinos hasta bien entrado el siglo XX". En la actualidad. Cox es una población de unos 
8.000 habitantes, dedicados en su mayoría a la venta de sus productos hortofrutícolas que inundan la mayoría de 
mercados de la provincia de Alicante y Murcia  

R.A.E.C.O. CELEBRÓ SU XXXVIII CONGRESO 
 
La Real Asociación Española de Cronistas Oficiales (RAECO) celebró los días 19, 20 y 21 del pasado mes de octubre su 
XXXVIII Congreso, que tuvo lugar en la monumental ciudad valenciana de Orihuela, donde se desarrollaron todos los 
actos del mismo, así como la Asamblea General de RAECO, en la que fueron elegidos tres Cronistas valencianos: Antonio 
Luís Galiano Pérez, Cronista de Orihuela; Francisco de P. Momblanch García, Cronista de Benilloba; y Francisco Sala 
Aniorte, Cronista de Torrevieja, los cuales fueron elegidos para los importantes cargos de Presidente, Vicepresidente y 
Tesorero respectivamente. Nuestra enhorabuena a los miembros de la Junta Rectora electa y, en especial, a nuestros men-
cionados compañeros, a todos los cuales deseamos los mayores éxitos en su mandato y gestión. 



9) Per últim, respecte al lloc on podem celebrar 
l’Assemblea de l’Associació de l’any 2012 informa que 
ha realitzat algunes gestions de les que se desprén que no 
es possible celebrar-la ni en Llombai ni en Ontinyent. En 
estar present Amadeo Civera, cronista oficial de Lliria, se 
li pregunta sobre la possibilitat de celebrar-la allí. Els 
Srs. Momblanch i Civera seguiran parlant sobre la qües-
tió, i preparar una reunió amb la regidoria de cultura o 
l’alcaldia.   
A les vint hores trenta minuts, el Sr. President dona per 
conclosa la sessió. 
 
Sessió 23/04/2012.  Núm. 3/2012 
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN de l' Associació de 
Cronistes Oficials del Regne de València celebrada el dia 
23 d’abril de 2012 en l’Ateneu Mercantil de València.  
ASSISTENTS: Momblanch García /Sanchis Alfonso /
Royo Martínez/ Doménech Zornoza/ Ventura Conejero /
Martí Coronado /Civera Marquino / Casimiro Campos / 
Vallet Puerta. 
EXCUSEN: Estarlich Candel/ Galiano Pérez.  
A les 19 h. el president Sr. Momblanch obri la sessió. 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERI-
OR. Pel secretari d’actes se procedeix a repartir a als as-
sistents copies de l’acta de la Junta celebrada el dia 5 de 
març. Llegida pels assistents, s’aprova per unanimitat. 
2. INFORME DE SECRETARIA. El Secretari General, 
Sr. Sanchis Alfonso, comunica deuen preparar-se les ac-
tes de l’Assemblea de 2010 i que l’Ajuntament de Mon-
tán (Castelló) ens ha comunicat que ha nombrat com 
Cronista Oficial a D. Faustino García Chirivella.  
3. INFORME DE PRESIDÈNCIA.  
a) Que D. Juan Carrión Turó, Cronista Oficial de Chiva, 
li ha enviat  la documentació pertinent per  donar-se 
d’alta en l’Associació.  
b) Agraeix a José Royo, Cronista Oficial de Torrent, per 
la publicació del darrer "Cronicó".  
c) Informa que ha faltat Amador Griñón, Cronista Oficial 
de Quart de Poblet, i que acudit al soterrar acompanyat 
d’Amadeo Civera i Juan Moleres. S’acorda fer arribar a 
la seua  família el nostre sentit condol. 
d) Informa sobre les gestions dutes a terme per intentar 
percebre del Consell el premi en metàl·lic que comporta 
la concessió de la Medalla al Mèrit Cultural.  
e) Sobre els nous locals concedits per Ajuntament de 
València, informa que ja s’ha executat el trasllat de tot el 
material que hi  havia en la Llotja a les dependències 
municipals de C/. Traginer, s/n. es pot accedir als nous 
locals els dilluns i dimecres per la vesprada avisant a D. 
Adrián Blas Mínguez, encarregat de les instal·lacions.  
f) Sobre l’Assemblea a celebrar, se fixen els dies diven-
dres 26 en Lliria, dissabte 27 en Bocairent i diumenge 28 
en València. Els Sres. Momblanch i Doménech han pre-
vist una visita a Bocairent per parlar amb l’alcalde i amb 
la regidora de cultura. Els Srs. Doménech i Civera 
s’entrevistaran amb el regidor de Cultura de Lliria. 
A les 20’30 hores el Sr. President dona per conclosa.  

Sessió 5/03/2012 Núm. 2/2012  

ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN de l'Associació 
de Cronistes Oficials del Regne de València celebrada 
el dia 5 de març de 2012 en l’Ateneu Mercantil de Va-
lència.  
ASSISTENTS: Momblanch García/ Moleres Ibor/ San-
chis Alfonso/ Doménech Zornoza/ Ventura Conejero/ 
Martí Coronado / Civera Marquino / Vallet Puerta, y 
Joaquín Díez, convidat.  
EXCUSEN: Elia Gozálvez.  
A les 19 h. el President Sr. Momblanch obrí la sessió.  
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERI-
OR. Pel Sr. Vallet, secretari d’actes, es procedeix a re-
partir entre els presents una còpia de l’acta núm. 
1/2012, que correspon a la Junta celebrada el dia 30 de 
gener. Llegida pels assistents, s’aprova  per unanimitat.  
2. INFORME DEL SR. SECRETARI GENERAL.  

1) Que ha rebut un correu de Joan Josep Cardona Ibars, 
cronista oficial de Benissa, sobre la publicació del seu 
treball "Diccionari Benisser". S’acorda publicar una 
ressenya en el Cronicó.  
2) Que ha rebut un correu de Vicente Vázquez, cronista 
oficial de Sax, reenviant la documentació que en el seu 
dia va remetre. Es dona d’alta a l’Associació.  
3) Amadeo Civera informa que ha remés la medalla de 
l’Associació al nostre company Teodoro López Díaz, 
cronista oficial de Caudiel.  
3. INFORME DEL SR. PRESIDENT 
1) Que Juan Carrión Miró, cronista oficial de Chiva des 
del any 2000, li ha comunicat els seus desitjos de inte-
grar-se en la nostra Associació.  
2) Que Miguel Cremades Martínez, nou cronista oficial 
d’Utiel, ha enviat la documentació per donar-se d’alta. 
Miguel ja es cronista oficial de Benagéber. 
3) Que el President de la Reial Associació Espanyola 
de Cronistes Oficials ha enviat una ressenya de 
l’Assemblea de RAECO celebrada en Valencia.  
4) Que acompanyat pel vicepresident Juan Moleres ha 
assistit al soterrar de D. Eduardo Sarrió, cronista oficial 
d’Albalat de la Ribera.  
5) Pel que fa a la subvenció de l’Ajuntament de Valèn-
cia de 2011 li han informat que no ens van a donar res. 
No obstant, D. Pedro Aracil li ha dit que la demanem 
per l’any 2012 per si la situació econòmica millora.  
6) Quant a la subvenció de la Generalitat per la conces-
sió de la Medalla al Mèrit Cultural tot segueix igual, no 
ens han ingressat la quantitat que ens deuen. 
7) Sobre els llibres que estan dipositats  en Adonay,  
Guerrero Carot li ha comunicat que vindria hui.  
8) També informa que ha rebut  una cridada de 
l’Ajuntament de València fent-li saber que van a dur 
diverses obres a la Llotja i ens van a desallotjar oferint-
nos altres instal·lacions al Polígon Industrial de Vara de 
Quart. També ens han oferit la Sala de Juntes del Mu-
seu de la Ciutat per a que ens puguem reunir.  
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JUNTES DE GOVERN 


