
Dins escassos dies conclourà l’any 2004, i d’allò 
més destacat que s’ha fet en el seu decurs vull fer un 
breu recordatori. 
Invitats pel Consell Tècnic d’Heràldica, una 
comissió de la Junta de Govern assistí a una reunió 
que, presidida pel Director General d’Administració 
Local, José Blas Molés Alagarda, se’ns va oferir 
l’adequat assessorament per a la confecció dels 
escuts municipals i l’oportuna informació al 
respecte, que s’acordà fora exposada als cronistes 
amb ocasió de l’Assemblea General de l’Associació. 
L’Ateneu Mercantil fou escenari de dues 
magnífiques conferències. La primera pronunciada 
per l’acadèmic de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, Sr. Honorat Ros i Pardo, sobre “20 anys de 
la Llei d’Us i Ensenyament del Valencià” que va 
tindre lloc el 25 de febrer; i la segona, l’11 de maig, 
a càrrec del Registrador de la Propietat de Xàtiva, Sr. 
Vicente Domínguez Calatayud, que exposà el seu 
treball sobre “Posibilidades constituciones y 
estatutarias de la reintegración del Derecho Civil 
Foral valenciano”. I, sobre aquesta mateixa qüestió, 
la Junta de Govern acordà adherir-se a la iniciativa 
que postula la recuperació del dret civil valencià. 
Es va redactar un nou text d’estatuts de la nostra 
Associació, per adaptar-la a la normativa establida 
per Llei Orgànica 1/2002, i després de donar trasllat 
als associats del seu contingut, es va convocar 
l’Assemblea General Extraordinària, celebrada el dia 
11 de maig, que acordà la ratificació d’aquells, que 
foren presentats davant l’organisme administratiu 
corresponent per a la seua definitiva aprovació. 
S’han incorporat a la nostra Associació, com a nous 
membres, els cronistes d’Alcàsser, Manuel Vicente 
Febrer Romaguer; d’Asp, Juan Pedro Asencio 
Calatayud; de Benagéver, Miguel Cremades 
Martínez; d’Oriola, Antonio Luis Galiano Pérez; de 
Castalla, Luis Soler López; d’Alcalalí, Miguel 
Monserrat Cervera; i de Gilet, Juan Antonio Millán 
Villena. La nostra enhorabona a tots ells. 
Com homenatges rebuts pels nostres cronistes, 
tingueren coneixement i ens adherirem als següents: 
El dedicat per l’Ajuntament d’Albal al seu cronista 

Emilio Hernández Sanchis, retolant amb el seu nom 
una via pública; el que igualment feu l’Ajuntament 
de Calp respecte del seu cronista Pere Pastor, i el de 
Sollana amb el seu cronista Juan Moleres Ibor, a qui 
també se li va atorgar la medalla d’or de la vila i fou 
nomenat fill predilecte. 
Així mateix, foren nomenats fills predilectes els 
cronistes Eduard Sarrió i Gozalbo, d’Albalat de la 
Ribera; Joaquín Camarena Reig, de l’Olleria; i 
Ramón Estarlich Candel, d’Antella. 
Igualment, la nostra Associació s’adherí a 
l’homenatge que l’Ajuntament d’Oriola va rendir, a 
títol pòstum, al qui fou el seu cronista Pedro Deltell 
Yañez, qui fou vocal de la nostra junta. 
Com a nota luctuosa, hem conegut la defunció, en el 
curs del present exercici, del Cronista d’Onil, Ramon 
Sempere Quilis; d’Almiserat, José Camarena 
Mahiques; de Bugarra, Luis Mulet Frutos; de Relleu, 
Alejandro Sendra Barbé i, darrerament, del Cronista 
de Tavernes de la Valldigna, Vicente Gascón 
Pelegrí. Per a tots, el nostre més sentit i pietós 
record. 
Organitzat per la nostra Associació, amb assistència 
de cronistes i familiars, s’efectuà un viatge cultural 
en el mes de juny a Medina del Campo i Madrigal de 
las Altas Torres, per conéixer les exposicions amb 
motiu del Centenari d’Isabel la Catòlica, i a Àvila, 
seu de l’esplèndida exposició “Las Edades del 
Hombre”, visitant també el Monestir d’El Escorial. 
En brillant acte públic, la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País, tributà un especial homenatge a 
la nostra Associació de cronistes, així com a altres 
important institucions valencianes, que tingué per 
marc el saló de sessions de la Fundació Bancaixa. 
Finalment, referir la celebració de la nostra XXV 
Assemblea General, que va tingué per marc 
València, Asp i Onda, i la crònica de la qual resulta 
innecessari per aquells que van assistir. Ho deixarem 
per a millor ocasió. Encara que és obligat destacar la 
conferència inaugural a càrrec del Cronista d’Utiel, 
José Martínez Ortiz; l’informe sobre els escuts dels 
municipis, exposat pel Director General 
d’Administració Local; la brillant recepció i demés 
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“Cronistas Valencianos” compost per a l’ocasió pel 
jove mestre Daniel Abad Casanova i, tot propiciat 
per l’Ajuntament d’Asp, amb el bon quefer del seu 
cronista, el nostre company Juan Pedro Asencio. 
Fou l’Ajuntament d’Onda, amb el seu alcalde al 
front, qui ens va dispensar un dia inoblidable, final 
de l’Assemblea, on tingué lloc la presentació de la 
pàgina “web” de la nostra Associació, a la qual 

podeu accedir tots el cronistes, i en la què es donarà 
puntual notícia i informació de les novetats que en 
ella s’introduiran. 
Amb el meu més sincer afecte i desig de felicitat per 
a tots, en aquest Nadal i proper any 2005, rebeu una 
cordial salutació del vostre company i amic. 
 
 Francesc de P. Momblanch García 

E l homenaje tuvo lugar en la tarde de ayer, pero 
al mediodía la Económica congregó a los presi-

dentes de todas las asociaciones ante la prensa. 
Además de Lledó, Cebolla y Algado, acudieron To-
netxo Pardiñas (de El Micalet), Juan Manuel Ferris 
(del Centre Excursionista), Francisco Momblanch 
(de la Associació de Cronistes) y Elvira Mensat (de 
la Coordinadora de ONGD) 
 
La Real Sociedad Económica de Amigos del País 
(Rseap) rindió homenaje ayer a siete entidades cívi-
cas de la Comunidad. Su objetivo: reconocer la labor 
de todas las asociaciones y fortalecer la sociedad 
civil como contrapeso necesario al poder político. 
Aunque el presidente de la Económica, Francisco 
Oltra, y los representantes de las instituciones nega-
ron cualquier intención de impulsar un grupo de po-
der (lobby) frente a la Administración, sus declara-
ciones destacaron la importancia de conseguir una 
mayor vertebración del tejido asociativo y de 
«recordar a los políticos que estamos aquí», en pala-
bras del presidente del Instituto Médico Valenciano, 
Salvador Lledó. 

Además de esta entidad, las premiadas son la Socie-
tat Coral El Micalet, el Centre Excursionista de Va-
lencia, la Federació de Societats Musicals de la Co-
munitat, la Associació de Cronistes Oficials del Reg-
ne de Valencia, la Plataforma de Voluntariado Social 
y la Coordinadora de ONGD. 
Oltra apuntó que de igual modo que homenajes ante-
riores han servido para potenciar la investigación o la 
cultura valencianas, el de este año pretende fomentar 
la sociedad civil. En su discurso, describió esta como 
un agente necesario «contra la concentración excesi-
va, y muchas veces preocupante, del poder político y 
económico». 
«Sí que hay una demanda de un sistema de relacio-
nes con el poder político», afirmó por su parte el 
presidente de la Plataforma de Voluntariado Social, 
Joan Cebolla, quien se refirió al colectivo como un 
grupo que «reclama una capacidad de ser tenido en 
cuenta» por las administraciones. 
El máximo representante de la Federado de Societats 
Musicals, Santiago Algado, subrayó la relevancia de 
que la Económica les reúna, porque no había ocurri-
do hasta ahora.  

DEFUNCIÓ DEL CRONISTA DE BUGARRA 
El passat 29 de setembre de 2004 va faltar a l’edat de 84 anys Luis Mulet Frutos, cronista oficial 
de la població de Bugarra després d’una llarga i penosa malaltia .  
 

DEFUNCIÓ DEL CRONISTA DE RELLEU 
El passat 29 de setembre de 2004 va faltar Alejandro Sendra Barbé, cronista oficial de la 
població de Relleu (Alacant). 
 

DEFUNCIÓ DEL CRONISTA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA 
El passat 3 de desembre de 2004 fa faltar Vicente Gascón Pelegrí, cronista oficial de la població 
de Tavernes de la Valldigna i acadèmic de la Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

LA REAL SOCIEDAD DE AMIGOS DEL PAÍS HOMENAJEA A SIETE ENTIDADES 
PUBLICADO EN EL DIARIO “LEVANTE” EL SÁBADO 2 DE OCTUBRE DE 2004 
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PATERNA EN DEMOCRACIA,  25  A N I V E R S A R I O  
A Y U N T A  M I E N T O S  D E M O C R Á T I C O S  ( 1 9 7 9 - 2 0 0 4 )  

Coordinat pel cronista oficial de Paterna acaba 
de publicar-se aquest interessant llibre. Dividit 
en tres parts, la primera d'elles de caràcter 
institucional arreplega el sentir dels alcaldes que 
han exercit des de les primeres eleccions 
democràtiques a l'abril de 1979. En ella els 
màxims mandataris locals rememoren vivències, 
reflexionen i introduïxen interessants 
valoracions sobre el període de la seua gestió. 
La segona part te un caràcter més sectorial, 
integrada per un extens conjunt de 
col·laboracions que versen sobre els temàtiques 
mes diverses del municipi. 

La tercera, sense un vincle amb els anteriors, té 
com a denominador comú la projecció de futur 
que fan els diferents portaveus de les opcions 
polítiques que actualment estan representades a 
l'Ajuntament.  
Finalment, s'arrepleguen un conjunt d'apèndixs 
sobre dades útils que sempre resulten 
interessants per a la seua posterior consulta. 
Enhorabona al cronista Camilo Segura Artiaga 
per esta magnifica obra que tan encertadament 
ha sabut coordinar. 
 

CHELVA, ME M O R I A FO T O G R Á F I C A 

La publicación de este importante libro sobre la 
memoria gráfica de la población de Chelva 
cuenta con la inestimable colaboración del 
cronista de esta población José Vicente Mares 
Andrés.  
El libro constituye un álbum de recuerdos 
fotográficos del pueblo y sus gentes fruto del 

trabajo de recopilación que a lo largo de dos 
años se ha ido realizando.  
Las primeras fotografías se remontan a finales 
del siglo XIX y las últimas pertenecen a los 
años sesenta del siglo XX, década en la que 
todavía pervivían costumbres y oficios 
tradicionales en la población. 

CATÀLEG DE LES PUBLICACIONS 
PERIÒDIQUES D’ALZIRA (1856 -1976)  

Ha estat publicat pel cronista d’Alzira Aurelià J. Lairón Pla, juntament amb Salvador Vercher Lleti, el 
“Catàleg de les publicacions periòdiques d’Alzira” Volum I (1856-1976). Amb aquest treball es pretén 
donar a conéixer als interessats, estudiosos i públic en general les publicacions periòdiques que s’han 
editat a Alzira al llarg de la història. 
El treball està concebut per ser publicat en dos volums. El que ara veu la llum abraça la premsa que es 
publicà entre 1856 i 1976. El segon, de característiques semblants a aquest donarà compte de les 
publicacions dels últims vint-i-cinc anys. 

EL PRESIDENT I LA JUNTA DE GOVERN US DESITJA UN 
BON NADAL I FELIÇ ANY 2005  



les 18 hores en l'Ateneu Mercantil. 3ª Assemblea 
General Extraordinària de l'Associació de Cronistes 
per a l'aprovació dels nous Estatuts, el dia 11 de 
maig del 2004, a les 18 hores en primera 
convocatòria i a les 18,30 hores en segona 
convocatòria. Tot s’indicarà en la convocatòria als 
Cronistes. A proposta del Sr. Huguet s'acorda que 
una comissió de cronistes oficials es reunisquen 
amb els membres del Consell Tècnic d'Heràldica a 
fi que els Cronistes Oficials disposen de la 
informació suficient per a poder tindre una 
participació efectiva en la realització dels projectes i 
propostes d'escuts heràldics dels seus municipis 
 

Sessió del 22-04-2004. 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, Doménech, Guerrero i Griñó. 
Excusa: Huguet. Lectura de l’acta nº 4/2004, la qual 
va ser aprovada per unanimitat.  
El Sr. Momblanch posa en coneixement dels 
presents que junt amb el Sr. Griñó es van personar 
als locals de l'Associació (Palau de la Llotja) a fi de 
ubicar alguns mobles facilitats per l'Excm. 
Ajuntament de València per a la Biblioteca i Arxiu 
de l’Associació. El Sr. Momblanch informa haver 
rebut una telefonada del Cronista Oficial d'Asp en la 
que li comunica la satisfacció de l'Ajuntament de la 
localitat per haver acceptat la Junta de Govern la 
invitació de celebrar allí una jornada de la XXV 
Assemblea de l'Associació de Cronistes. Així 
mateix comunica la invitació de l'Ajuntament d'Asp 
per a celebrar una Junta de Govern en este municipi. 
La Junta de Govern agraeix molt sincerament esta 
nova invitació. El Sr. Momblanch obri un torn 
d'opinions per a parlar sobre l'organització de la 
XXV Assemblea i també es debaten diferents 
opcions sobre el possible enfocament temàtic de la 
mateixa, entorn al cinquanta aniversari de la 
primera Assemblea dels Cronistes valencians. La 
Conferència que pronunciarà l'Il·lm. Sr. Vicente 
Domínguez Calatayud amb el títol “Posibilidades 
constitucionales y estatutarias de la reintegración 
del Derecho Civil Foral Valenciano” tindrà lloc el 
dimarts dia 11 de maig a les 19,30 hores a l’Ateneu 
Mercantil de València. Es prepara l'enviament de 
l'esborrany de nous Estatuts de l'Associació, 
convocatòria d'Assemblea Extraordinària i 
invitacions conferencia. 

Sessió del 4-03-2004. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil, en Sessió Ordinària i 
presidits per el Sr. Momblanch, es reuniren els Srs. 
Moleres, Martí, Doménech, Guerrero, Huguet, 
Griñó, Ventura i Díez. Excusen: Estarlich, Sanchis, 
Royo i Llueca. Lectura de l’Acta nº 2/2004, la qual 
va ser aprovada per unanimitat. El Sr. Momblanch 
recorda la necessitat de celebrar dos Assemblees el 
present any: La primera, deurà celebrar-se abans del 
22 de maig, per a l’aprovació dels nous Estatuts de 
l'Associació. La segona, el mes d'octubre. El Sr. 
Momblanch informa haver rebut una proposta per 
escrit de l'Alcalde de la localitat d’Asp per a la 
celebració d'una de les jornades de la XXV 
Assemblea. Entre altres s’acorda que una jornada 
tinga lloc en la ciutat d’Asp. A proposta del Sr. 
Momblanch: s’acorda proposar a Vicente 
Domínguez Calatayud que oferisca una conferència 
sobre la reintegració del Dret Civil valencià, a 
celebrar aproximadament a finals del mes d’abril. El 
Sr. Moleres proposa enviar cartes per a promoure el 
nomenament de Cronistes als Ajuntaments on no 
existisquen cronistes. El Sr. Momblanch informa de 
haver rebut carta de nomenament del Cronista de 
Benagever Miguel Cremadés Martínez. Remeten a 
l’associació còpies dels respectius nomenaments els 
següents senyors cronistes oficials: Luis Soler 
López de Castalla, Miguel Monserrat Cervera 
d'Alcalalí i Juan Antonio Millón Villena de Gilet. 
 
Sessió del 25-03-2004. Resum de l’Acta. 
A l’Ateneu Mercantil en Sessió Ordinària i presidits 
per el Sr. Momblanch, es reuniren els Srs.: 
Estarlich, Moleres, Sanchis, Martí, Doménech, 
Guerrero, Huguet, Díez. Excusen: Royo, Griñó. 
Lectura de l’Acta nº 3/2004, la qual va ser aprovada 
per unanimitat. El Sr. Momblanch proposa que es 
realitze una reunió per a acordar definitivament la 
proposta de nous estatuts de l'Associació. A més, 
s'ha de tindre en compte la necessitat d'enviar als 
Cronistes de l'Associació una còpia de l'esborrany 
de la proposta dels nous estatuts, dates per a la 
presentació d'esmenes i convocatòria d'una 
Assemblea General Extraordinària per a l'aprovació 
definitiva dels estatuts. A proposta del Sr. President 
s'acorda: 1ª La Junta de Govern delega en la 
comissió nomenada a estos efectes la redacció 
definitiva dels Estatuts de l'Associació. 2ª Reunió de 
la Comissió d'Estatuts i d'aquells membres de la 
Junta de Govern que ho desitgen el dia 5 d'abril a 

JUNTES DE GOVERN 
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