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Associació de Cronistes Oficials del Regne de València 
JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE L’ANY 2021 

Otos, 18 de desembre de 2021 

Segons es va tractar en la Junta de Govern de la nostra 
associació, celebrada el 16 de novembre de 2021 a la 
ciutat de València, en no haver-se realitzat -per la pandè-
mia del coronavirus- l’Assemblea General del mes 
d’octubre de 2020 i no haver-se dut a terme les eleccions 
reglamentàries per a la renovació de càrrecs, s’acordà 
celebrar-les en la Junta General Ordinària de 
l’Assemblea General Extraordinària que tindrà lloc el 
proper 18 de desembre de 2021 a la localitat d’Otos. 
La renovació de càrrecs -que havia  d’haver-se efectuat 
el 2020- es realitzarà, per tant, en el 2021. La presa de 
possessió dels membres es produirà el mes de gener de 
2022; els càrrecs tindran una duració de 5 (cinc) anys. 

 

PROGRAMA 
 

10.30 h. Recepció dels cronistes assistents al saló del 
plens de l’Ajuntament d’Otos. Situat al carrer del Crist, 
12. Salutació inicial a càrrec de les autoritats locals. 
 

10.45 h.  Primera convocatòria de la Junta General Ordi-
nària, a les 11.00 la segona.  
 

11.15 h.  Primera convocatòria de la Junta General Ex-
traordinària, a les 11.30 la segona. 
 

A continuació visita guiada a Otos, el poble dels rellot-
ges de sol a càrrec del cronista oficial Daniel Alfonso 
Medrano. Al llarg de l’itinerari es visitarà el Palau del 
Marqués de Sant Josep (edifici del segle XVIII que acull 

l’actual Ajuntament), l’església parroquial de la Imma-
culada Concepció i una selecció de les obres més repre-
sentatives de la ruta dels rellotges de sol. Atés que es 
tracta del municipi europeu amb major densitat d’aquest 
element tan peculiar que conforma un museu a l’aire 
lliure d’art contemporani amb un conjunt d’obres signa-
des per reconeguts autors com són Andreu Alfaro, Ma-
nuel Boix o Antoni Miró. La ruta es complementa amb 
una sèrie de rellotges commemoratius de dates simbòli-
ques valencianes, destacant entre elles la dedicada al 25 
d’Abril i la del 9 d’Octubre.   
 

14.00 h. Dinar al Restaurant Ca les Senyoretes.  
 
 

IMPORTANT: Per qüestions organitzatives per assistir 
a l’assemblea i al dinar s’acordà fixar una inscripció de 
20 €. 
La inscripció i el pagament dels 20 €, hem de realitzar-la 
fins al dia 8 de desembre de 2021 en el nou compte ban-
cari de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de 
València: 
 IBAN ES57 3159 0047 9627 5100 6210 
 

Hem d’indicar el concepte “Tiquet dinar assemblea Otos 
2021” i el nom  de la persona inscrita 
Igualment cal comunicar la inscripció al correu electrònic 
del secretari general: 
 

alfred.bernabeu@gmail.com 

 

     AVÍS *** COMUNICACIÓ *** AVÍS *** COMUNICACIÓ *** AVIS   
 

Encara que a l’anterior Cronicó es va anunciar que “ESTE NÚMERO DE CRONICÓ SERÀ L’ÚLTIM QUE 
S’EDITE EN PAPER a causa dels alts costos de confecció i d’enviament i que d’ara en avant es realitzarà en format 
PDF, i s'enviarà de manera electrònica, per a una millor i ràpida comunicació”. Com que encara hi ha prou cronistes que 
no han enviat el seu correu electrònic, s’ha decidit remetre’l de nou en format paper, a més d’aprofitar l’avinentesa de 
convocar als cronistes a les properes Juntes Generals Ordinàries i Extraordinàries. Per tant, preguem novament als cronis-
tes que no ho hagen fet, faciliten al secretari general, Alfred Bernabeu Sanchis, tant el telèfon mòbil com el correu elec-
trònic. L'adreça on enviar les dades al correu electrònic   
     alfred.bernabeu@gmail.com 
 

Per altra banda, el present Cronicó es va a remetre simultàniament en format PDF i per correu postal, per tant preguen 
que si algun Cronista que haja facilitat el seu correu electrònic no l’ha rebut per aquest mitjà, ens ho faça arribar per  es-
menar l’error. 



Pàgina 2 Cronicó nº 84  

JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS OFICIALES DEL REINO DE VALENCIA 

 
De conformidad con lo establecido en el art. 22 de los vigentes Estatutos, se convoca a los miembros de la Asocia-
ción de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, a celebrar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el salón 
de Plenos del Ayuntamiento de Otos (Valencia), (La Vall d’Albaida), calle del Cristo, 12, el día 18 de diciembre de 
2021, a las 10,45 horas en primera y a las 11,00 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 
5º   Aprobación presupuesto de ingresos y gastos para 2022 
6º   Aprobación de actividades 
7º   Elecciones parciales a los cargos de la Junta de Gobierno siguientes: vicepresidente 1º, secretario general, conta-
dor, vocal 1º,  vocal 5º, i vocal 7º 
8º   Ruegos y preguntas 
 
 

MUY IMPORTANTE 
 

Recordamos a los cronistas que opten por presentarse a la elección de alguno de los 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, 16 de noviembre de 2021 
 

José Ramón Sanchis Alfonso, presidente. 
Alfred Bernabeu Sanchis, secretario general. 
 

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 unáni-
me, ratificado en la Asamblea de Paterna de 27 de noviembre de 2009, de que los cronistas que preten-
dan ocupar cargos en la Junta de Gobierno, cuando se anuncie los que a dicha elección puedan presen-
tarse, 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 pasado año 2020 cumplían su mandato los miembros de la Junta de Gobierno correspondientes al 
turno del vicepresidente 1º, elección que no pudo celebrarse al no tener lugar la Asamblea General, que 
fue suspendida por una fuerza mayor como la epidemia del coronavirus, por ello se convocan en esta 
asamblea general de Otos, el próximo 18 de diciembre de 2021, y son los siguientes: Vicepresidente 1º, 
Secretario general, Contador, Vocal 1º , Vocal 5º y Vocal 7º. 
 

Como anteriormente se indica, los cronistas que pretendan 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 ex-
presa de a cuál de los indicados cargos se presenta para su elección. 
 

Dicho escrito deberá fecharlo y enviarse al correo electrónico siguiente: 
 

      alfred.bernabeu@gmail.com 
 
Correspondiente a nuestro secretario general Alfred Bernabeu Sanchis, en un plazo de 10 días anteriores 
a celebrarse la Asamblea General, que lo será el próximo 18 de diciembre de 2021. En consecuencia, 
dicho escrito deberá enviarse al correo indicado hasta el día 8 de diciembre próximo inclusive. Transcu-
rrida esta fecha quedará cerrado dicho plazo previo, no se admitirán nuevas candidaturas, y las presen-
tadas serán elegidas en votación secreta durante la celebración de la Asamblea General referida. 
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JUNTA GENERAL ORDINÀRIA  
DE L'ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA 

 
De conformitat amb el que s'estableix en l'art. 22 dels vigents Estatuts, es convoca als membres de l'Associació de 
Cronistes Oficials del Regne de València, a celebrar Junta General Ordinària, que tindrà lloc en el saló de Plens de 
l'Ajuntament d'Otos (València), (La Vall d'Albaida), carrer del Crist, 12, el dia 18 de desembre de 2021, a les 
10,45 hores en primera i a les 11,15 hores en segona convocatòria, d'acord amb el següent: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1r  Aprovació si procedeix de l'acta anterior 
2n  Informe de la Presidència 
3r   Informe de la Secretaria 
4t   Informe de la Tresoreria 
5é  Aprovació pressupost d'ingressos i despeses per a 2022. 
6é  Aprovació d'activitats. 
7é  Eleccions parcials als càrrecs de la Junta de Govern següents: Vicepresident 1r, Secretari general, Comptador, 
Vocal 1r, Vocal 5é i Vocal 7é. 
8é   Precs i preguntes 
 
 

MOLT IMPORTANT 
Recordem als cronistes que opten a presentar-se a l'elecció d'algun dels càrrecs anunciats, que hauran necessària-
ment de sol·licitar-ho complint les formalitats i dins del termini que es detallen en el present “Cronicó”, al qual 
ens remetem, amb el títol “Eleccions per a càrrecs de la Junta de Govern” 
 

València, 16 de novembre de 2021 
 
 

José Ramón Sanchis Alfonso, president. 
Alfred Bernabeu Sanchis, secretari general. 

ELECCIONS PER A CÀRRECS DE LA JUNTA DE GOVERN 
 
En l'Assemblea General de l'Associació, celebrada el 17 d'octubre de 2008, es va prendre l'acord unàni-
me, ratificat en l'Assemblea de Paterna de 27 de novembre de 2009, que els cronistes que pretenguen 
ocupar càrrecs en la Junta de Govern, quan s'anuncie els que a aquesta elecció puguen presentar-se, 
hauran de comunicar-ho expressament per escrit i amb una antelació de 10 dies previ a la data de la 
celebració de l'assemblea corresponent. 
 

En l'any passat 2020 complien el seu mandat els membres de la Junta de Govern corresponents al torn 
del vicepresident 1r, elecció que no va poder celebrar-se en no tindre lloc l'Assemblea General, que va 
ser suspesa per una força major com l'epidèmia del coronavirus, per això es convoquen en aquesta as-
semblea general d'Otos, el pròxim 18 de desembre de 2021, i són els següents: Vicepresident 1r, Se-
cretari general, Comptador, Vocal 1r, Vocal 5é, Vocal 7é. 
 

Com anteriorment s'indica, els cronistes que pretenguen ocupar algun dels càrrecs de la Junta de Go-
vern abans expressats, hauran de sol·licitar-ho mitjançant escrit, en el qual faran constar el següent: 
Nom, Cognoms, Població de la qual és cronista i data del seu nomenament, així com indicació expressa 
de quin dels indicats càrrecs es presenta per a la seua elecció. 
 

Aquest escrit haurà de datar-ho i enviar-se al correu electrònic següent: 
 

     alfred.bernabeu@gmail.com 
 

Corresponent al nostre secretari general Alfred Bernabeu Sanchis, en un termini de 10 dies anteriors a 
celebrar-se l'Assemblea General, que ho serà el pròxim 18 de desembre de 2021. En conseqüència, 
aquest escrit haurà d'enviar-se al correu indicat fins al dia 8 de desembre pròxim inclusivament. Trans-
correguda aquesta data quedarà tancat aquest termini previ, no s'admetran noves candidatures, i les 
presentades seran elegides en votació secreta durant la celebració de l'Assemblea General referida. 
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EL CRONISTA VIRTUAL 
En el pasado número 82 de Cronicó, en la página 3, he podido leer el interesante artículo de F. Pérez Puche, Cronista Oficial de Valencia, fechado en junio de 

2020 a propósito de los que denomina “Cronistas digitales”. En dicho artículo indica que hay una fórmula que “no es practica gens” como sería albergar el 

blog del cronista en la página digital oficial de su ayuntamiento.  

A propósito de lo anterior quiero aportar mi propia experiencia que puse en marcha a partir de 2015 y que comuniqué a los Cronistas Oficiales a través de su 

página nacional (v. <cronistasoficiales.com/?p=72419/2016> ) y después expuse en el Congreso de 2017. Comoquiera que sólo unos pocos cronistas valen-

cianos acuden regularmente a los Congresos Nacionales es posible, como parece, que la iniciativa haya pasado inadvertida para los mismos que puedan leer 

este comunicado. 

La propuesta puede leerse resumida en el enlace indicado arriba y, completa, en el texto de la Comunicación. El interés de lo anterior se encuentra en que 

indica cómo implementar el sistema de “El Cronista Virtual” en la página web del propio Ayuntamiento; si lo que se desea es consultar el sistema en funciona-

miento se puede acudir directamente al sitio mencionado, bien entrando en la web del Ayuntamiento de Riba-roja y allí pinchando sobre la referencia al Cro-

nista Virtual, bien buscando directamente en Google con el texto indicado: “El Cronista Virtual” y, si fuera preciso, añadiendo en la barra “ayuntamiento de 

Riba-roja de Turia” 

He de confesar que no soy de Blog porque pienso que “obliga” mucho al cronista y es un sistema mucho más exigente en tiempo y dedicación que el propues-

to, además que no es tan versátil como el sistema de “El Cronista Virtual” puesto que, al estar albergado en la web municipal, facilita una estructuración y 

unas interesantes posibilidades de recuperación y/o modificación de la información de la que se ocupan directamente los profesionales municipales en contac-

to con el cronista que puede así dedicarse plenamente “a lo suyo” y sacando el máximo partido a su esfuerzo de investigación. 

Ni que decir que la posibilidad de que un cronista pueda implementar el sistema de “El Cronista Virtual”, que es modular, muy flexible y asequible, depende 

de la buena sintonía con el propio ayuntamiento y de la disposición de los informáticos municipales (también ahí interviene la mano de la alcaldía). En todo 

caso, conseguido lo anterior para estos técnicos no supone gran esfuerzo puesto que una vez implementado el sistema el cronista solo tiene que enviar, a su 

ritmo, sus .pdfs (desde un folio a libros enteros incluso) y los informáticos solo tienen que “colgarlos” en el lugar adecuado de modo rutinario. 

NB/ Cada Referencia del sistema remite a un texto introductorio, al final del cual se encuentra en realidad el .pdf del trabajo completo.NB2/ Desde aquí os 

invito a visitar la página y a implementar el sistema, en las webs de vuestros propios ayuntamientos. Los cronistas interesados pueden solicitarme el fichero 

Cómo implementar un Cronista Virtual, paso a paso por correo electrónico (jvc962771818@gmail.com) 

José V. Calatayud Cases. Cronista Oficial de Riba-roja de Turia 

ALFREDO HUESO,  QUASI MIG SEGLE DE CRONISTA 
 

El passat 7 de setembre, a l’edat de 92 anys, ens deixà Alfredo Hueso Iranzo, cronista de Torís. El nostre company 
era un dels cronistes més veterans i una persona molt apreciada pels qui el tractarem per la seua bonhomia i el seu 
caràcter afectiu i cordial. 
 

Alfredo  va ser funcionari de l’Ajuntament i secretari del Jutjat de la seua localitat natal durant vint-i-cinc anys. Sen-
tia Torís fins a l’extrem. 
 

Va publicar innumerables treballs sobre la història, les tradicions i els costums de la localitat riberenca.  
Començà les seues col·laboracions literàries al setmanari local Granitos que va fundar el sacerdot i historiador An-
dreu Monzó Nogués sent vicari de l’església parroquial. En la dècada dels seixanta del segle passat començà a exercir 
com a corresponsal de premsa als diaris valencians. Les seues cròniques al periòdic Levante les signava amb el pseu-
dònim de Baldomero Hueso. L’any 1971 va ser nomenat per la Corporació Municipal cronista oficial de la vila. 
 

Alfredo posseïa una biblioteca i un arxiu gràfic de temàtica local de gran interés al qual acudien, per a consultar, els 
jóvens estudiosos locals, i quan li ho permetien les seues ocupacions participava en les assemblees dels cronistes do-
nant a la llum treballs on es feien presents personatges i efemèrides de la vida local. 
 

Autor de vora dos-cents estudis sobre el seu poble publicats en diferents revistes, programes de festes, diaris, etc, dei-
xa inèdits uns interessants “Apuntes históricos de Turís” i la història dels carrers de la localitat. 
 

Alfredo, molt estimat pels seus conveïns, era senzill i entranyable i presumí de ser el soci número 1 del CD Torís. 
L’any 1989 va ser distingit amb la màxima recompensa de la Junta Central Fallera de València. 
 

Recorde una visita al seu poble que realitzarem fa molts anys el cronista adjunt d’Alzira, Alfonso Rovira, i qui subs-
criu estes línies. Alfredo ens va mostrar els llocs d’interés de Torís, especialment el temple parroquial i la Cooperati-
va Vitivinícola. En les seues explicacions i comentaris es notava l’estima que sentia per tot el que es relacionava amb 
Torís. En contar-nos-ho, s’emocionava. 
Descanse en pau l’amic i company,     
        Aurelià J. Lairón Pla, Cronista oficial d’Alzira 


