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Conforme en números anteriors de Cronicó es
va anunciar, la XXX Assemblea de Cronistes de la
nostra Associació tindrà lloc els dies 17, 18 i 19
del mes d'octubre proper. El programa definitiu
s'hi inclou, amb tot detall, en aquest mateix número, com pot veure's.
En esta Assemblea commemorarem el fet històric del seixanta aniversari de la primera reunió
assembleària que els col·legues que ens van precedir van celebrar a València.
Així mateix, si l'any 2010 fou un any històric
per a la nostra Associació, perquè ens va ser concedida, per la Generalitat Valenciana, la Medalla al
Mèrit Cultural, el present 2014 resultarà també
històric i gojós per a tots, perquè l'Excm. Ajuntament de València atorgarà a la nostra Associació
la Medalla d'Or de la Ciutat, en acte solemne. En
comunicar-vos tan grata notícia, de la qual tinc
veritable i entranyable satisfacció a informar-vos,
vull felicitar als companys/es Cronistes per l'honor que, en aquesta ocasió, se'ns dispensa. Enhorabona a tots.
En el número anterior de Cronicó, indicàvem el
preu de la inscripció per a esta propera XXX Assemblea, que és de 65 €uros per als Cronistes i de
75 €uros per als adherits.
Per raons organitzatives, us preguem realitzeu
la inscripció per a la propera Assemblea al més
aviat possible i sempre abans del divendres dia 10
d'octubre, en la data de la qual finalitzarà el termini d'inscripció, com s'ha anunciat en l’anterior
Cronicó i es reitera en el present.
Per a la inscripció, preguem ingresseu l'import
de la quota que correspongua i abans es diu, en
el nostre compte en Bankia, Urbana Sorolla, indicant el nom i cognoms de la persona que s'inscriga i d’on és cronista, indicant també la població.

Aquest ingrés deu efectuar-se en el següent
compte:
IBAN: ÉS02 2038 5753 11 3000920446
Preguem que, efectuat l'ingrés, ho comuniqueu
per correu electrònic al del nostre Secretari D. José Ramón Sanchis (jrsanchis@yahoo.es), telèfon
961557602. La còpia d'aquest ingrés haurà de
lliurar-se abans de l'inici de l'Assemblea, en el palau del Marqués de Campo, amb la finalitat de poder rebre tota la documentació i llibres corresponents a l'Assemblea.
Així mateix, si teniu previst presentar comunicació a les jornades de l'Assemblea, podeu contactar
també amb el nostre referit secretari general D.
José Ramón Sanchis, amb la finalitat de programar
la lectura. Referent a això, hem d'indicar, com es
va exposar en les instruccions generals per a l'Assemblea que es van inserir en anterior Cronicó”
núm. 60 i es reiteren en el present, que les comunicacions haurà de remetre's abans del dia 10
d'octubre, amb el text definitiu. Tot això al nostre
secretari Sr. Sanchis, el correu del qual consta en
aquell Cronicó i es repeteix en el present
(jrsanchis@yahoo.es).
Finalment, també volem comunicar-vos que
hem rebut, de nombroses institucions públiques i
privades, importants lots de llibres per obsequiar
als Cronistes inscrits en la present Assemblea i,
solament un dels mateixos té, en llibreries, un
preu aproximat al de la quota de l'Assemblea.
Esperant comptar amb la vostra presència i
col·laboració en aquesta propera XXX Assemblea
de Cronistes Oficials del Regne de València, rebeu,
amb la nostra reiterada felicitació, una cordial
abraçada del vostre amic i company,
Francisco de P. Momblanch García
President.
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PROGRAMA DE LA XXX ASSEMBLEA DE CRONISTES OFICIALS
DEL REGNE DE VALÈNCIA
VALÈNCIA
Divendres, 17 d'octubre de 2014.
10'30 hores: Missa en la Catedral de València, Capella
del Sant Calze, en sufragi pels Cronistes morts.
12'00 hores: Acte inaugural de la XXX Assemblea,
que tindrà lloc en el Saló d'Actes del Museu de la Ciutat, antic Palau del Marqués de Campo, situat a la Plaça
de l'Arquebisbe núm. 3 (enfront del Palau Arquebisbal).
- Paraules de benvinguda del President. Breu homenatge en memòria del Marqués de Campo, en el segon
centenari del seu naixement (1814).
- Homenatge als Cronistes de Tous i al Cronista honorari de l'ordre franciscana, Juan Martorell Briz i Benjamí Agulló Pascual, respectivament.
- Presentació del conferenciant.
Conferència que porta per títol “Presència valenciana a
Amèrica (segles XV-XIX)”, a càrrec de l'Il·lm. Sr. D.
Vicent Ribes, director de la Institució Alfons el Magnànim.
14'30 hores: Esmorzar de confraternitat, a l'Hotel Astoria Palace.
17'00 hores: Assemblea ordinària de l'Associació.
Eleccions per cobrir els càrrecs anunciats a la Junta de
Govern. Proclamació dels càrrecs que resulten electes.

VILLAR DEL ARZOBISPO
Dissabte, 18 d'octubre de 2014.
9'00 hores: Eixida de València en autocar (C/ Marquès
de Sotelo, 2).
10'00 hores: Arribada a Villar del Arzobispo. Acte
institucional: Recepció per les autoritats locals a l'Ajuntament. Paraules de l'Alcaldessa Dª. Carmen Porter Jarrín, del Sr. Salvo, cronista local, i del President Sr.
Momblanch.
11'15 hores: Visita al casc antic, de fundació primer
romana i després musulmana i, a continuació a l'Església Arxiprestal de Ntra. Sra. de la Pau i Palau Prelacial.
Els dos edificis van començar a construir-se de forma
paral·lela a principis del segle XIV i van sofrir canvis
fins al segle XVI. L'Arquebisbe Juan de Ribera va ser
l'artífex de l'ampliació del temple barroc, que en l'actualitat podem admirar.
13'00 hores: Homenatge a Vicente Llatas Burgos
(cronista de la vila entre 1952-1980) en el seu bust erigit enfront de les Escoles Municipals, magnífic edifici
modernista.
13'30 hores: Visita a la Cooperativa Agrícola del Villar, on veurem les modernes instal·lacions al costat del
clàssic celler de tonells de roure.

14'15 hores: Visita a l'ermita de Sant Vicent Ferrer,
edifici de finals del segle XV, amb afegits posteriors.
14'30 hores: Menjar de confraternitat al Restaurant
Sant Vicent, on degustarem el plat típic del Villar,
l'olla xurra.
16'30 hores: Conferència “Llengua i cultura popular”, a càrrec de Josep Lluís Domènech, Cronista
d'Alberic i Xèrica.
17'15 hores: Lectura de comunicacions pels membres de l’ACORV.
18'30 hores: Compres de productes vilarenc: vi, oli,
pastes tradicionals i embotits.
19'00 hores: Eixida cap a València.

ALFAFAR
Diumenge, 19 d'octubre de 2014.9´30 hores: Eixida amb autobús de València a Alfafar,
des del carrer Marquès de Sotelo, 2.
10'00 hores: Arribada a l'Ajuntament d'Alfafar. Recepció per les autoritats locals. Paraules de l'Alcalde,
Cronista Sr. Catalá i del President d’ACORV.
10'30 hores: Visita a la població, que inclourà l'església parroquial barroca de Ntra. Sra. del Do, construïda
entre 1736 i 1747. La Mare de Déu del Do, titular del
temple, és de finals del segle XIV, d'estil gòtic i obra
de taller valencià. Seguidament visitarem els dos casinos d'estil eclèctic de 1910 i 1934, i algunes façanes de
cases també eclèctiques. El primer dels casinos va ser
construït pel Casino Proteccionista, i hui és seu del
Centre Cultural Recreatiu, amb el que segueix afecte a
la primera dedicació que va tenir. El segon es va construir per a seu del Centre Agrícola, i serveix ara com a
Biblioteca Municipal. Així mateix, a la Casa Consistorial, obra de l'arquitecte Sebastián Monleón, de l'últim
terç del segle XIX, dedicarem especial atenció al llenç
“La Jura de Santa Gadea”, del pintor Menocal, datat
en 1898, i als socarrats de Jaume Escals, de 1975.
11'30 hores: Sessió de treball en el Saló de Plens de
l'Ajuntament.
13'00 hores: Ponència del Cronista d'Alfafar, sobre
“Senyals d'identitat en la tradició”.
13'45 hores: Clausura de l'Assemblea, amb assistència
d'autoritats locals.
14'30 hores: Menjar ofert per l'Ajuntament d'Alfafar,
en el Centre Cultural Recreatiu.
17'00 hores: Visita al Parc Natural de l'Albufera, travessant la marjal, i passeig amb barca pel llac, on arribarem a la “Mata del Fang”.
19'00 hores: Fi de la visita i retorn a València.
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ELECCIONES PARA CARGOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO
En la Asamblea General de la Asociación, celebrada el 17 de octubre de 2008, se tomó el acuerdo unánime, ratificado en la Asamblea de Paterna de 27 de noviembre de 2009, de que los Cronistas que pretendan ocupar cargos en
la Junta de Gobierno, cuando se anuncie los que a dicha elección puedan presentarse, deberán comunicarlo expresamente por escrito y con una antelación de 10 días previo a la fecha de la celebración de la Asamblea
correspondiente.
En el presente año 2014 cumplen el mandato los miembros de la Junta correspondientes al turno del Vicepresidente 1º, y los cargos que deberán elegirse y los compañeros que vienen desempeñándolos son los siguientes:
Vicepresidente 1º.- Ramón Estarlich Candel (Cronista Oficial de Antella)
Secretario General.- Jose Ramón Sanchis Alfonso (Cronista Oficial de Aldaia)
Contador.- Francisco José Guerrero Carot (Cronista adjunto de Jérica)
Vocal 1º.- Amador Grinyó Guzmán (+) (Cronista Oficial de Quart de Poblet)
Vocal 5º.- Elia Gozálbez Esteve (Cronista Oficial de Muro de Alcoi)
Vocal 7º.- Antonio Luis Galiano Pérez (Cronista Oficial de Orihuela)
Como anteriormente se indica, los Cronistas que pretenda ocupar alguno de los cargos de la Junta de Gobierno antes expresados, deberán solicitarlo mediante escrito, en el que harán constar lo siguiente: Nombre, Apellidos, población de la que es Cronista y fecha de su nombramiento, así como indicación expresa de a cual de los indicados
cargos se presenta para su elección.
Dicho escrito deberá fecharlo y enviarse al correo electrónico siguiente: jrsanchis@yahoo.es , de nuestro Secretario General José Ramón Sanchis, en un plazo de 10 días anteriores a celebrarse la Asamblea General,
que lo será el próximo día 17 de octubre. En consecuencia dicho escrito deberá enviarse al correo indicado
hasta el día 7 de octubre próximo inclusive. Transcurrida esta fecha, quedará cerrado dicho plazo previo, no se
admitirán nuevas candidaturas, y las presentadas serán elegidas en votación secreta durante la celebración de la
Asamblea General referida.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES DEL REINO DE VALENCIA
De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de los vigentes Estatutos, se convoca a los miembros de la
Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, a celebrar Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar
el día 17 de octubre de 2014, en el Salón de Actos del museo de la Ciudad de Valencia (antiguo Palacio del Marqués de Campo), situado en la plaza del Arzobispo (frente al Palacio Arzobispal), a las 16’30 horas en primera, y a
las 17 horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º.- Aprobación, si procede, del acta anterior.
2º.- Informe de la Presidencia.
3º.- Informe de la Secretaría.
4º.- Informe de la Tesorería. Acuerdos a adoptar.
5º.- Elecciones parciales a los cargos de la Junta de Gobierno siguientes:- Vicepresidente 1º.- Secretario General.
- Contador.- Vocal 1º.- Vocal 5º.- Vocal 7º.
6º.- Ratificación de los nombramientos de Cronistas honorarios de Foios y de Albalat dels Sorells, Luis Corell y
Bernat García Aparisi, respectivamente.
7º.- Ruegos y preguntas.
MUY IMPORTANTE: Recordamos a los Cronistas que pretendan presentarse a la elección de alguno de dichos
cargos anunciados, que deberán necesariamente solicitarlo cumplimentando las formalidades y dentro del plazo
que se detallan en el presente “Cronicó”, al que nos remitimos, bajo el título “Elecciones para cargos de la Junta de
Gobierno”.
Valencia, 26 de septiembre de 2014
Vº.Bº.
El Presidente
Francisco de P. Momblanch García.

El Secretario:
José Ramón Sanchis Alfonso
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NORMES QUE HAN DE SEGUIR-SE PER A LA
PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS A LA XXX
ASSEMBLEA DE CRONISTES
Les comunicacions que presenten els cronistes a la XXX Assemblea per a què puguen ser
incorporades a l’edició de la Crònica corresponent hauran de seguir els textos les següents
normes.
TEXT. Haurà de redactar-se correctament i
de forma definitiva. Estarà escrit a màquina o
impressora d'ordinador (original en estos dos
casos), en cos de lletra 11, Times New Roman,
interlineat senzill i per una sola cara, en paper
tamany foli o DIN A4, amb una extensió màxima de 15 folis, incloses les il·lustracions.
En la primera pàgina haurà de figurar el títol
complet del treball, el nom i cognoms de l'autor o autors, l’adreça postal, electrònica i telèfons. En la segona el resum, i en les següents el text, les taules, figures, làmines, i
finalment, les seues llegendes respectives.
A més de l'original haurà d'enviar-se una còpia en suport informàtic (CD Rom) retolada
amb el processador i versió utilitzada, o remetre-la per correu electrònic a l'adreça:
jrsanchis@yahoo.es
FIGURES I LÀMINES. Les figures (gravats i
dibuixos a línia) aniran numerades correlativament, amb números àrabs. Podran incloure's
intercalades en el text, indicant el lloc exacte
on han de col·locar-se, o bé al final del treball. És imprescindible que s'incloga l'escala
gràfica corresponent. Els dibuixos es realitzaran en tinta xinesa sobre paper vegetal.
Les làmines de fotografies o diapositives
s'entregaran definitivament muntades, numerades correlativament amb números romans, i
amb lletres minúscules les fotografies dins de
cada làmina.
Els peus i llegendes d'ambdós es presentaran
en full a banda, i es farà referència a la
il·lustració corresponent.
NOTES. Es presentaran inserides en el text,
a peu de pàgina o al final del mateix, numerades correlativament.
Quan s'incloguen referències bibliogràfiques

es farà de la següent forma: cognoms de l'autor o autors en lletra versaletes, seguit del
nom, en lletra normal, i títol de l'obra, que en
el cas d'un llibre anirà en cursiva i a continuació lloc, editor, data d'edició i pàgines si cal;
en el cas d'un article, el títol anirà entre cometes, li seguirà el nom de la revista en cursiva, el seu número, any d'edició i pàgines; i
quan es tracte d'obres col·lectives o congressos, el títol anirà entre cometes seguit de l'obra o congrés en cursiva, lloc, editor, data
d'edició i pàgines. Tot això separat sempre
per comes.
Exemples:
Llibre: GUITERT Y FONTSERÉ, Joaquín, Real Monasterio de Poblet, Barcelona, 1929.
Article: MOLERES IBOR, Juan, “En el primer
centenario de 1898: Sollaneros en Cuba y Filipinas”, Crónica de la XXII Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia,

(Valencia-La Valldigna-Santa Pola, octubre
1998), Valencia, 2000, ps. 329-345.
BIBLIOGRAFIA. Es presentarà en foli a banda, indicant-se: cognoms de l'autor en majúscules, nom del mateix en normal, any d'edició
entre parèntesis i títol de l'obra, que en el
cas d'un llibre anirà en cursiva i a continuació
lloc, editor i pàgines; si es tracta d'un article,
el títol anirà entre cometes, li seguirà el nom
de la revista en cursiva, el seu número i pàgines; i en cas d'obres col·lectives o congressos,
el títol anirà entre cometes seguit de l'obra o
congrés en cursiva, lloc, editor i pàgines. Tot
això separat per comes excepte el nom de
l'autor i la data de l'obra citada
Exemples:
Llibre: GUITERT Y FONTSERÉ, Joaquín, Real
Monasterio de Poblet, Barcelona, 1929.
Article: MOLERES IBOR, Juan, “En el primer
centenario de 1898: Sollaneros en Cuba y Filipinas”, Crónica de la XXII Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia,

(Valencia-La Valldigna-Santa Pola, octubre
1998), València, 2000, ps. 329-345.

