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LLIRIA, 23 DE NOVEMBRE DE 2019 

E l 23 de novembre de 2019, a les 10,00 

hores, estem convocats tots els cronis-

tes oficials a l’Assemblea Extraordinària de 

la nostra associació que tindrà lloc a la pobla-

ció de Llíria, a l’Ermita de Sant Vicent 

Ferrer. 

En esta assemblea que té com a marc la com-

memoració del VI Centenari de la mort de 

Sant Vicent Ferrer (1419-2019), està previs-

ta la realització d’una jornada de treball amb 

la col·laboració de l’Acadèmia Valenciana de 

la Llengua, amb una conferència sobre San 

Vicent Ferrer a càrrec del professor Fran-

cisco M. Gimeno Blay, que serà presentat per 

Aureliano Lairón Pla, cronista oficial d’Alzira. 

En la jornada tindrem una sessió per a poder 

presentar comunicacions els cronistes que 

ho estimen oportú, amb la temàtica “Sant 

Vicent i els pobles valencians”. Junt a la cor-

responent inscripció els cronistes que pre-

senten comunicació, indicaran el títol cor-

responent al secretari general. El treball 

definitiu, a ser possible escrit en valencià, 

amb una extensió màxima de 15 folis, per a 

la corresponent publicació, deurà entregar-

se abans del 31 de desembre de 2019. 

Fins el 15 de novembre es podrà fer la ins-

cripció i comunicar el títol de les comunicaci-

ons, amb un escrit dirigit al correu electrò-

nic del secretari general de l’associació: Al-

fred Bernabeu Sanchis, cronista oficial 

d’Ontinyent: 

alfred.bernabeu@gmail.com 

 

Així mateix celebrarem a Llíria la nostra as-

semblea general corresponent a l’any 2019. 

També es presentaran en esta assemblea les 

actes publicades recentment de les assem-

blees extraordinàries de la Valldigna i 

d’Alfafar, entregant-se un exemplar de cada 

una d’elles als cronistes assistents. 

La quota d’inscripció serà de 30 euros, la qual 

inclourà el dinar del dia de l’assemblea, així 

com un exemplar de les comunicacions i po-

nències que es presenten per part dels cro-

nistes, que serà editat posteriorment. 

L’ajuda econòmica per a l’assemblea es farà 

en el c/c de l’associació 
 

IBAN: ES06 2038 9932 78 3000674191 

 

Indicant “Ajuda econòmica a l’assemblea 

extraordinària de cronistes 2019”. 

L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA ES TRASLLADA DE CASINOS A LLÍRIA  
PER QÜESTIONS ORGANITZATIVES  
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10,00 hores. Recepció en l'Ermita de Sant Vicent.  
Intervencions del Sr. Antonio Castellano Guardio-
la, president de la Confraria de Sant Vicent Ferrer 
de Llíria; del Sr. Vicente Miguel Cerezo Rubio, 
prior de la Confraria de Sant Vicent Ferrer de Llí-
ria; del Sr. Amadeo Civera Marquino, cronista ofi-
cial de Llíria; i del Sr. José Ramón Sanchis Alfon-
so, president de l'Associació de Cronistes Oficials 
del Regne de València. 
 
11,00 hores. Lectura de comunicacions, sessió de 
treball, moderada pel Sr. Alfred Bernabeu Sanchis, 
secretari general de l'Associació de Cronistes Ofici-
als del Regne de València. 
 
12,30 hores. Conferència sobre Sant Vicent Fer-
rer a càrrec del Sr. Francisco Miguel Gimeno 
Blay, catedràtic de la Universitat de València, 
nomenat per l'Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua, coordinador del Congrés internacional 
“Vicente Ferrer: projecció europea d'un sant va-
lencià. Presentat per Aureliano Lairón Pla, cronista 
oficial d’Alzira. 
 
El conferenciant participa en la present assemblea 
en representació de l'Acadèmia Valenciana de la 
Llengua. 
 
13,30 hores. Visita guiada al paratge on es troba la 
font i l'Ermita de Sant Vicent, a càrrec del Sr. Ama-
deo Civera Marquino, cronista oficial de Llíria. 

ASAMBLEA GENERAL 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 Aso-
ciación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia a celebrar la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 
día 23 de noviembre de 2019 en la Ermita de San Vicente en Llíria, a las 15,30 horas en primera y a las 16,00 horas 
en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1º  Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 
2º Informe del secretario 
3º Informe del presidente. 
4º Informe del tesorero. Aprobación en su caso, de los presupuestos de ingresos y gastos. 
5º Otros asuntos. 
6º Ruegos y preguntas. 

El presidente: José Ramón Sanchis Alfonso 

ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA 
PROGRAMA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA – LLÍRIA - 2019 

14,30 hores. Menjar en el restaurant “Porta de 
l’Aigua” situat en els voltants de l'Ermita de 
Sant Vicent. 
A continuació l’Assemblea general de l'Asso-
ciació de Cronistes Oficials en primera convo-
catòria a les 15,30 hores i en segona convoca-
tòria a les 16,00 hores. 
 
En finalitzar l'assemblea general es donarà per 
conclosa la jornada. 
 
L'assemblea i les altres activitats (recepció, 
lectura de comunicacions i conferència) se ce-
lebraran en la mateixa Ermita de Sant Vicent 
Ferrer de Llíria (un dels llocs vicentins per ex-
cel·lència), situada a 2,5 km. del nucli urbà, en 
el lloc conegut com a Parc de Sant Vicent. 
 
S'entregarà als cronistes assistents per part de 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua el llibre 
Sant Vicent Ferrer: context històric i cronolo-
gia de l’acadèmic Sr. Honorat Ros i Pardo. 
 
Per a accedir en vehicle propi des de l'autovia 
CV-35 de València a Llíria, s'ha de prendre 
l'eixida 25 B, direcció Marines-Olocau. L'Er-
mita de Sant Vicent es troba al costat d'aquesta 
mateixa carretera, a mà dreta, aproximadament 
a uns 2 km. i està perfectament senyalitzada, 
amb pàrquing per a deixar els vehicles. 
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ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA 
 
De conformitat amb el que s'estableix en l'article 22 dels vigents Estatuts, es convoca als membres de l'Associació 
de Cronistes Oficials del Regne de València a celebrar l'Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el dia 23 de 
novembre de 2019 a l’Ermita de Sant Vicent en Llíria, a les 15,30 hores en primera i a les 16,00 hores en segona 
convocatòria, d'acord amb el següent 

ORDRE DEL DIA 
1r  Lectura i aprovació si procedeix de l'acta anterior. 
2n Informe del secretari 
3r Informe del president. 
4t Informe del tresorer. Aprovació si procedeix, dels pressupostos d'ingressos i despeses. 
5é Altres assumptes. 
6é Precs i preguntes. 
 

El president: José Ramón Sanchis Alfonso 

ASSOCIACIÓ DE CRONISTES DEL REGNE DE VALÈNCIA 
SECRETARÍA DE FORMACIÓ 
 
 

Jornada de formació a celebrar en l’Arxiu 
Municipal d’Alzira, el dissabte, 14 de desem-
bre de 2019. Horari 10:00 h. a 14:00 h. 
 

Tema: Datació de documents medievals. 
 

A càrrec de: Manuel V. Febrer Romaguera. 
 

Inscripció totalment GRATUITA , dirigir-se  
José Vicente Martínez Perona, vicesecretari 
de la nostra associació, fins el 6 de desembre 
2019.  

jose.v.martinez@uv.es,  

En aquest taller el professor Manuel V. Fe-
brer Romaguera ens ensenyarà a datar els 
documents correctament. Al llarg de l’època 
foral els reis de la Corona d’Aragó van 
adoptar diferents sistemes de calendació a 

imitació d’altres països europeus o del mateix papat. Segons siga la calendació emprada 
hi ha que realitzar una sèrie de modificacions en les dates que poden arribar a ser d’un 
any o fins i tot, de 38 anys si està datat segons l’era.  
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EL PERIÒDIC.COM/ALCORA 
(30 de octubre de 2019) 

L'Alcora acogerá el Congreso de Cronistas Oficiales de la Comunitat Valenciana el próximo año. Concretamente, se 
celebrará el 24 de octubre de 2020, y contará con la participación de alrededor de 70 personas (50 cronistas y 20 
acompañantes). 

Así se ha acordado en la reunión celebrada ayer en el consistorio de la capital de l’Alcalatén. Un primer encuentro en 
el que han comenzado a hilvanarse los detalles de la iniciativa. 

A la misma asistieron, por parte del Ayuntamiento, el alcalde de la localidad, Samuel Falomir y el Cronista Oficial de 
l’Alcora, José Manuel Puchol, y en representación de los Cronistas Oficiales de la Comunitat Valenciana: el cronista 
de Aldaia, José Ramón Sanchis, Presidente de dicha asociación; el cronista de Benilloba, Francisco de P. Momblanch; 
el cronista de Ontinyent, Alfred Bernabeu; el cronista de Alcàsser, Manuel V. Febrer; y el cronista de Pedralba, José 
Vicente Martínez. 

El primer edil ha destacado el “gran honor” que supone para l’Alcora acoger este evento cultural “tan importante”. 
Asimismo, ha alabado la “magnífica, necesaria y altruista” labor que llevan a cabo los Cronistas Oficiales 
“investigando, recopilando y acercando a la ciudadanía la cultura, la historia y las tradiciones de nuestros pueblos”. 

En l’Alcora tenemos un “claro ejemplo”, ha manifestado Falomir, haciendo referencia al “riguroso y ejemplar” trabajo 
de investigación y divulgación que realiza José Manuel Puchol “al que acudimos de forma recurrente para asesorarnos 
sobre muchos aspectos de nuestro pueblo”. 

Broche final de este primer encuentro, fue el detalle que les hizo Samuel Falomir a cada uno de los distinguidos visi-
tantes, obsequiándoles con un ejemplar de la obra “Callejero de la Villa de l´Alcora”, último trabajo editado del cronis-
ta local. 

L’Alcora acogerá el Congreso de Cronistas Oficia-
les de la Comunitat Valenciana en 2020 


