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Divendres, 21 d'octubre.- VALÈNCIA 
10.30 h. En la catedral de València (capella del Sant Calze), mis-
sa en sufragi dels cronistes que últimament  han faltat, oficiada 
pel canonge arxiver de la catedral mossén Vicent Pons Alós. 
12.00 h. Acte inaugural de la XXXIII Assemblea. 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. 
Homenatge als cronistes: 
-Ramón Haro Esplugues, cronista oficial d’Agullent, presentat 
per Agustí Ventura Conejero, cronista oficial de Xàtiva 
-Josep Martínez Rondan, cronista oficial de Faura, presentat 
per Lluís Mesa Reig, cronista oficial d’Estivella. 
-José Martí Coronado, cronista oficial d’Azuébar i Chóvar,  
presentat per Francisco de P. Momblanch García, cronista oficial 
de Benilloba. 
-Alfonso Rovira Marín, cronista oficial gràfic d’Alzira, presentat 
per Francisco Pérez Puche, cronista oficial de València. 
-13.00 h. Conferència inaugural de l’assemblea a càrrec de Juan 
Martínez Vinat, doctor en Història, professor de la Universitat  
Internacional de Valencia (VIU), “Entre la proscripción y la acep-
tación. Las cofradías de Valencia en la Edad Media". Presentació 
per Aureliano Lairón Pla, cronista oficial d’Alzira. 
14.00 h. Dinar de confraternitat  a l’Ateneu Mercantil de València 
(plaça de l’Ajuntament, 18). 
16.30 h. Assemblea Ordinària de l’Associació en el Saló d’Actes 
del Museu de la Ciutat. Eleccions per cobrir els càrrecs anunci-
ats a la Junta de Govern. Proclamació dels càrrecs electes. 
18.00 h. Visita del Museu i Col·legi de l'Art Major de la Seda de 
València i de l’exposició temporal sobre indumentària valenciana, 
acompanyats pel comissari de l’exposició el senyor Vicent Fer-
randis Mas (Carrer de l'Hospital, núm. 7). 
 

Viernes, 21 de octubre. VALENCIA 
10.30 h. En la catedral de València (capilla del Santo Cáliz), misa 
en sufragio de los cronistas que últimamente han fallecido, oficia-
da por el canónigo archivero de la catedral padre Vicent Pons 
Alós. 
12.00 h. Acto inaugural de la XXXIII Asamblea. Salón de Actos del 
Museo de la Ciudad, antiguo Palacio del Marqués de Campo, situa-
do en la plaza del Arzobispo, n.º 3 (frente al palacio Arzobispal). 
Palabras de bienvenida del presidente. 
Homenaje a los cronistas: 
-Ramón Haro Esplugues, cronista oficial de Agullent, presentado 
por Agustí Ventura Conejero, cronista oficial de Xàtiva 
-Josep Martínez Rondan, cronista oficial de Faura, presentado 
por Lluís Mesa Reig, cronista oficial de Estivella. 
-José Martí Coronado, cronista oficial de Azuébar y Chóvar, pre-
sentado por Francisco de P. Momblanch García, cronista oficial de 
Benilloba. 
-Alfonso Rovira Marín, cronista oficial gráfico de Alzira, presen-
tado por Francisco Pérez Puche, cronista oficial de València. 
13.00 h. Conferencia inaugural de la asamblea a cargo de Juan 
Martínez Vinat, doctor en Historia, profesor de la Universidad In-
ternacional de Valencia (VIU), “Entre la proscripción y la acepta-
ción. Las cofradías de Valencia en la Edad Media". Presentación 
por Aureliano Lairón Pla, cronista oficial de Alzira. 
14.00 h. Comida de confraternidad en el Ateneo Mercantil de 
València (plaza del Ayuntamiento, 18). 
16.30 h. Asamblea Ordinaria de la Asociación en el Salón de Actos 
del Museo de la Ciudad. Elecciones para cubrir los cargos anuncia-
dos a la Junta de Gobierno. Proclamación de los cargos electos. 
18.00 h. Visita del Museo y Colegio del Arte Mayor de la Seda de 
Valencia y de la exposición temporal sobre indumentaria valencia-
na, acompañados por el comisario de la exposición el señor Vicent 
Ferrandis Mas (Calle del Hospital, n.º 7) 
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Dissabte, 22 d’octubre.- L’ALCORA 
08.30 h. Eixida amb autobús des de València (avinguda marqués de 
Sotelo), per a dirigir-se a la localitat de l’Alcora. 
10.00 h. Arribada dels senyors cronistes a l’Alcora (plaça de San 
Roc)  
10.15 h. Recepció per part de les autoritats municipals. Salutacions 
de l’alcalde, Samuel Falomir Sancho i del president de l’associació 
dels cronistes, José Ramón Sanchis Alfonso. 
10.45 h. Intervenció del cronista oficial de l’Alcora, José Manuel 
Puchol Ten, amb la conferència “L’Alcora, capital de l’Alcalatén”. 
11.30 h. Sessió de treball amb la lectura de les ponències dels cro-
nistes, moderada pel secretari general, Alfred Bernabeu Sanchis. 
13.00 h.  Visita guiada pel centre històric de l’Alcora a càrrec del 
Cos Tècnic de Tourist Info l’Alcora. 
14.00 h. Dinar en un restaurant de la localitat, ofert per l'Ex-
cel·lentíssim Ajuntament de l’Alcora. 
16.00 h. Visita a la “Real Fábrica del conde de Aranda” i del “Museu 
de la Ceràmica” guiada pel seu director, Eladi Grangel Nebot. 
18.00 h. Retorn a València.  
 

Diumenge, 23 d’octubre.- PEDRALBA 
09.30 h. Eixida amb autobús des de València (avinguda marqués de 
Sotelo), per a dirigir-se a la localitat de Pedralba. 
10.30 h. Acte de benvinguda als cronistes per part del cronista ofici-
al de Pedralba en el pàrquing de la Bàscula i breu xarrada introduc-
tòria sobre Pedralba. 
11.00 h. Recepció de les autoritats municipals en la seu de l'Ajunta-
ment de Pedralba, situat en la plaça de la Constitució, on ens obse-
quiaran amb una frugal picadeta. Salutacions de l’alcaldessa Sandra 
Turégano Cabañero i del president de l’associació de cronistes, José 
Ramón Sanchis Alfonso. 
11.30 h. Visita guiada al nucli urbà de Pedralba a càrrec del cronista 
oficial, José Vicente Martínez Perona. L’itinerari serà el següent: 
plaça de la Constitució, carrer Major, carrer de la Sèquia, muralla 
medieval, ponts de les cases d'aquest carrer, casa dels Yuste, de 
l’Enguerí-Gaspar de Centelles i Molí senyorial. A continuació, entra-
rem a la medina islàmic-mudèjar pel Portal de València fins a la 
Replaceta, on es troba la vella mesquita-minaret-primera església i  
a la Plaça d'Armes del Castell dels comtes de Gallano. També visita-
rem el portal de la Sèquia, el carrer Ombria fins a la Plaça, carrer de 
la Rocha Almerich on es trobava el casino de la CNT, per a finalitzar 
la visita amb l'Església, la seua imponent façana i no menys especta-
cular interior. 
- 14.00 h. Al local Multiusos, situat al carrer del filòsof Ismael Quiles, 
degustarem una “yanta popular pedralbina” oferta per l'Ex-
cel·lentíssim Ajuntament de Pedralba, el plat principal del qual serà 
la típica “Olla de Penques”. 
- 16.00 h. A la Casa de la Cultura: conferència per José Vicente Mar-
tínez Perona, cronista oficial de Pedralba, amb el títol “Història del 
senyoriu territorial de Pedralba-Bugarra”.  
- 17.00 h. Sessió de treball, presentació de comunicacions pels 
cronistes assistents, moderada pel secretari general, Alfred Berna-
beu Sanchis, per a finalitzar amb l'acte de clausura. 
- 18.00 h. Retorn a València. 

Sábado, 22 de octubre.- L'ALCORA 
08.30 h. Salida en autobús desde València (avenida marqués de 
Sotelo), para dirigirse a la localidad de l'Alcora. 
10.00 h. Llegada de los señores cronistas a l’Alcora (plaza de San 
Roc) 
10.15 h. Recepción por parte de las autoridades municipales. Saludos 
del alcalde,  Samuel Falomir Sancho y del presidente de la asociación 
de cronistas, José Ramón Sanchis Alfonso. 
10.45 h. Intervención del cronista oficial de l'Alcora, José Manuel 
Puchol Ten, con la conferencia “L'Alcora, capital de l'Alcalatén”. 
11.30 h. Sesión de trabajo con la lectura de las ponencias de los cro-
nistas, moderada por el secretario general, Alfred Bernabeu Sanchis. 
13.00 h. Visita guiada por el centro histórico de l’Alcora a cargo del 
Cuerpo Técnico de Tourist Info l'Alcora. 
14.00 h. Comida en un restaurante de la localidad, ofrecido por el 
Excelentísimo Ayuntamiento de l'Alcora. 
16.00 h. Visita a la “Real Fábrica del conde de Aranda” y del “Museo 
de la Cerámica” guiada por su director, Eladi Grangel Nebot. 
18.00 h. Retorno a Valencia. 
 

Domingo, 23 de octubre.- PEDRALBA 
09.30 h. Salida en autobús desde València (avenida marqués de 
Sotelo), para dirigirse a la localidad de Pedralba. 
10.30 h. Acto de bienvenida a los cronistas por parte del cronista 
oficial de Pedralba en el parking de la Báscula y breve charla intro-
ductoria sobre Pedralba. 
11.00 h. Recepción de las autoridades municipales en la sede del 
Ayuntamiento de Pedralba, situado en la plaza de la Constitución, 
donde nos obsequiarán con un frugal tentempié. Saludos de la alcal-
desa la señora Sandra Turégano Cabañero y del presidente de la 
asociación de cronistas, José Ramón Sanchis Alfonso. 
11.30 h. Visita guiada al casco urbano de Pedralba a cargo del cro-
nista oficial, el señor José Vicente Martínez Perona. El itinerario será 
el siguiente: plaza de la Constitución, calle Mayor, calle de la Acequia, 
muralla medieval, puentes de las casas de esta calle, casa de los 
Yuste, del Enguerino-Gaspar de Centelles y Molino señorial. A conti-
nuación, entraremos a la medina islámico-mudéjar por el Portal de 
València hasta la Replaceta, donde se encuentra la vieja mezquita-
minarete-primera iglesia y Plaza de Armas del Castillo de los condes 
de Gallano. También visitaremos el portal de la Acequia, la calle Um-
bría hasta la Plaza, calle de la Rocha Almerich donde se encontraba 
el casino de la CNT, para finalizar la visita con la Iglesia, su imponen-
te fachada y no menos espectacular interior. 
14.00 h. En el local Multiusos, situado en la calle del filósofo Ismael 
Quiles, degustaremos una “yanta popular pedralbina” ofrecida por el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Pedralba, el plato principal del cual 
será la típica “Olla de Pencas”. 
16.00 h. En la Casa de la Cultura: conferencia por José Vicente Mar-
tínez Perona, cronista oficial de Pedralba, con el título “Historia del 
señorío territorial de Pedralba-Bugarra”. 
17.00 h. Sesión de trabajo, presentación de comunicaciones por los 
cronistas asistentes, moderada por el secretario general, Alfred 
Bernabeu Sanchis, para finalizar con el acto de clausura. 
18.00 h. Retorno a Valencia. 
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XXXIII ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE CRONISTES  
OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA (ACORV) 

21 – 22 – 23 Octubre 2022 
 

NORMES ORGANITZATIVES 
 

Estimades amigues i amics cronistes. 
Com ja coneixeu, per anteriors números de Cronicó, els propers dies 21 a 23 d’octubre tindrà lloc la XXXIII Assemblea de la 
nostra associació. 
El primer dels dies (divendres 21) els actes es celebraran a la ciutat de València, el segon en l’Alcora (dissabte 22) i el tercer 
en Pedralba (diumenge 23). El programa en detall figura en el programa de l’assemblea en este mateix número de Cronicó. 
IMPORTANT: Ajuda econòmica a l’assemblea. Per acord de la Junta de Govern serà la següent: cronistes i adherits 95 euros 
per persona, podent cada cronista assistir amb dos adherits. L’esmentada ajuda econòmica a l’assemblea s’haurà d’ingressar 
en el compte corrent de l’associació.  La inscripció i el pagament dels 95 euros, hem de realitzar-la fins al dia 17 d’octubre de 
2022 en el nou compte bancari de l’Associació de Cronistes Oficials del Regne de València: 
 

    IBAN ES57 3159 0047 9627 5100 6210  
 
Hem d’indicar el concepte “Ajuda econòmica a l’assemblea 2022” i el nom de la persona inscrita. Igualment cal comunicar la 
inscripció al correu electrònic d’Alfred Bernabeu Sanchis secretari general: alfred.bernabeu@gmail.com 
La copia del ingrés bancari cal entregar-la en l’acte inaugural, abans de l’assemblea en el Museu de la Ciutat de València, amb 
la finalitat de poder rebre tota la documentació i els llibres corresponents. 
Si se té previst presentar comunicació per a l’assemblea cal contactar també amb el secretari senyor Bernabeu Sanchis en el 
e-mail referit, a l’objecte de programar la lectura. Els resums de les comunicacions cal remetre’ls abans del dia 17 d’octubre al 
referit secretari general. 
Esperant la vostra presencia  en esta XXXIII Assemblea, rebeu una afectuosa salutació, 
La Junta de Govern. 

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 ocu-

par cargos en la Junta de Gobierno, cuando se anuncie los que a dicha elección deseen 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 2022 cumplen el mandato los miembros de la Junta de Gobierno correspondientes al tur-

no del vicepresidente 2º y los cargos que deberán elegirse son los siguientes:  

Vicepresidente 2º. 

Vicesecretario 2º. 

Vocal 3º. 

Vocal 4º. 

Vocal 6º. 

Vocal 9º. 

Como anteriormente se indica, los cronistas que pretendan ocupar alguno de los cargos de la Junta de Go-

bierno antes expresados, deberán solicitarlo mediante un escrito, en el que harán constar lo siguiente: Nom-

bre, Apellidos, Población de la que es cronista y fecha de su nombramiento, así como indicación expresa de 

a cuál de los indicados cargos se presenta para su elección. Dicho escrito deberá fecharlo y enviarse al co-

rreo electrónico siguiente: alfred.bernabeu@gmail.com Correspondiente a nuestro secretario general Al-

fred Bernabeu Sanchis, en un plazo de 10 días anteriores a celebrarse la Asamblea General, que lo será en 

Valencia el próximo 21 de octubre de 2022. En consecuencia, dicho escrito deberá enviarse al correo indica-

do hasta el día 11 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 cele-

bración de la Asamblea General referida. 
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ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  
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'Associa-
ció de Cronistes Oficials del Regne de València, a celebrar Junta General Ordinària, que tindrà lloc en la sala 
d'actes del Museu de la ciutat de València (antic palau del marqués de Campo), situat en la plaça de l'Arque-
bisbe (enfront del palau arquebisbal), el dia 21 d'octubre de 2022, a les 16,30 hores en primera i a les 17,00 
hores en segona convocatòria, d'acord amb el següent: 
ORDRE DEL DIA 
1r Aprovació si escau 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 2023 
6é Aprovació d'activitats 
7é Eleccions parcials als càrrecs de la Junta de Govern següents: Vicepresident 2n. Vicesecretari 2n. Vocal 3r. 
Vocal 4t. Vocal 6é. Vocal 9é. 
8é Precs i preguntes 
9é Conclusions. 
MOLT IMPORTANT Recordem als cronistes que opten per presentar-se a l'elecció d'algun dels càrrecs 
anunciats, que hauran necessàriament de sol·licitar-ho emplenant les formalitats i dins del termini que es deta-
llen en el present “Cronicó”, al qual ens remetem, sota el títol “Elecciones para cargos de la Junta de Gobier-
no”. 5 de setembre de 2022. 
José Ramón Sanchis Alfonso, president.   
Alfred Bernabeu Sanchis, secretari general. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
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 
Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, a celebrar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar 
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), el día 21 de octubre de 2022, a las 16,30 horas en primera 
y a las 17,00 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 2023 
6º Aprobación de actividades 
7º Elecciones parciales a los cargos de la Junta de Gobierno siguientes: Vicepresidente 2º. Vicesecretario 2º. 
Vocal 3º. Vocal 4º. Vocal 6º. Vocal 9º. 
8º Ruegos y preguntas 
9º Conclusiones. 
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 pla-
zo que se detallan en el presente “Cronicó”, al que nos remitimos, bajo el título “Elecciones para cargos de la 
Junta de Gobierno” 
Valencia, 5 de septiembre de 2022 
José Ramón Sanchis Alfonso, presidente.   
Alfred Bernabeu Sanchis, secretario general. 
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Les comunicacions que presenten els cronistes a la XXXIII Assemblea per tal que 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 presentar-lo de forma definitiva abans del 31 de desembre de 

2022. Les comunicacions i ponències  es realitzaran en format informàtic, en cos de lletra 11, lletra Times New 
Roman o Calibri. L’interlineat senzill (1)  amb una extensió màxima d’entre  15 i 20 pàgines. En la primera 
d’elles, haurà de figurar el títol complet del treball, el nom i cognoms de l'autor o autors, l’adreça postal, electrò-
nica i telèfon. A continuació, s’inclourà el text, les taules i imatges. Les fotografies i il·lustracions, com a mínim 
hauran de tindre almenys 0’5 mb (tota fotografia o il·lustració que no ho tinga, o si ix borrosa a l’hora de maque-
tar el text en la impremta, serà eliminada). Per tal de facilitar la maquetació i obtindre millor qualitat d’impressió,  
també s’enviaran en arxius adjunts per correu electrònic i es remetran a l’adreça del secretari general al-
fred.bernabeu@gmail.com  
 

En el text de la comunicació, no cal que hi haja una maquetació prèvia per part del cronista, amb la col·locació 
d'encapçalaments o peus de pàgina, que dificulten la maquetació en la impremta i que al final s’elimina. 
 

IMATGES. Les figures (gravats i dibuixos ) aniran numerades correlativament, amb  números àrabs. Podran in-
cloure's intercalades en el text, indicant el lloc exacte on han de col·locar-se, o bé al final del treball. 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 continu-
ació, 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, 2000, ps. 329-345. 
 

BIBLIOGRAFIA. Es presentarà a banda en una pàgina apart en la que s’indicarà: cognoms de l'autor en majús-
cules, 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. En les d'obres col·lectives o congressos, el títol anirà entre co-
metes 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, València, 2000, ps. 329-345. 

NORMES QUE HAN DE SEGUIR-SE PER A LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS A 

LA XXXIII ASSEMBLEA DE CRONISTES 

TEMES PER A LES COMUNICACIONS DE LA XXXIII ASSEMBLEA GENERAL 
DE L’ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA 

    21, 22 i 23 d’octubre de 2022 
La Junta de Govern va acordar que els temes proposats per a la pròxima assemblea  
foren: 
* Les Germanies al Regne de València (1519-1522). 
* L’impacte de les riuades (octubre 1982) i altres inundacions històriques en el nostre 
territori. 
* Tema lliure. 


