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En un ambient de gala, el passat 3 d’octubre 

de 2014, l’Ajuntament de València va ator-

gar els homenatges i reconeixements a di-

verses persones i institucions valencianes 

amb motiu dels actes commemoratius del 9 

d’Octubre, dia de la Comunitat Valenciana. 

Sens dubte, fou un dia gran per a la 

nostra associació, al Saló de Sessi-

ons, de mans de l’alcaldessa D. Rita 

Barberá Nolla, l’Associació de Cro-

nistes Oficials del Regne de Valèn-

cia, i en el seu nom el president 

Francesc de P. Momblanch, acompa-

nyat pels membres de la junta rectora, va re-

bre la Medalla d’Or de la ciutat en reconeixe-

ment pel LX aniversari de les Assemblees de 

Cronistes que cada 

dos anys celebra la 

nostra Associació. 

L’Ajuntament de 

València va ator-

gar esta distinció 

amb el recolza-

ment de les més 

diverses instituci-

ons senyeres de la 

nostra Comunitat, 

entre les que cap 

nomenar entre 

moltes altres: La 

Reial Societat 

d’Agricultura i Es-

ports, L’Ateneu 

Mercantil de Va-

lència, La Societat Econòmica d’Amics del País, 

la Federació Valenciana de Municipis i Provín-

cies, etc... 

El lliurament d’este guardó, va coincidir amb el 

nomenament de: Juan Roig i la seua esposa 

Hortensia Herrero, i Paco Roca com a fills pre-

dilectes de la ciutat de València, el 

músic Joaquín Soriano amb el títol de 

fill adoptiu i del Col·legi de Graduats 

Socials i la nostra Associació de Cro-

nistes Oficials amb la Medalla d’Or. 

En nom de tots els premiats va pren-

dre la paraula Hortensia Herrero que 

pronuncià un emotiu discurs, en el que en refe-

rir-se als cronistes va dir: “Nos habéis conta-
do nuestra historia con cariño y realidad para 

que los ciudada-
nos entiendan 
mejor sus raí-
ces”. 

Finalment, en el 

seu discurs de 

cloenda de l’acte, 

l’alcaldessa va 

tindre paraules 

de reconeixe-

ment cap els pre-

miats i en al·ludir 

els cronistes va 

alabar el nostre 

“papel y compro-
miso para per-
servar el patri-
monio local”. 

Francesc de P. Momblanch, signa en el llibre d’or, en el qual va escriure la 
dedicatòria: “La Medalla d’Or de la ciutat de València il·luminarà amb més 
refulgència el camí de valenciania dels Cronistes Oficials del Regne de 
València. En nom de estos, el nostre sincer i perdurable agraïment”. 
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