
Assumpció Brotons i Boix, naix a Mutxamel. Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat               
de Barcelona, és bibliotecària i arxivera a l’Ajuntament de Mutxamel des de 1982; a més, és la                 
Cronista Oficial d’aquesta localitat, des de l’any 1994. El seu treball ha estat dirigit en dues                
direccions, que tenen l'objectiu de consolidar i divulgar el patrimoni cultural i etnogràfic d’aquest              
poble per a salvaguardar la memòria col·lectiu i fer possible que els més joves s’acosten al present i                  
coneguen el passat. 
 

Fruit d’aquest esforç són les nombroses col·laboracions aparegudes en la secció Tribuna del             
periòdic Información; als diversos diaris locals; a revistes com El Salt de la Diputació d'Alacant; als                
llibres de Festes de Moros i Cristians; i, per últim, ha col·laborat com a assessora en guies sobre la                   
població i com a guionista en DVD editats per diferents entitats culturals i festeres locals i per les                  
diferents regidories municipals.  
 

Altres publicacions que mostren el seu treball d’investigació són els llibres sobre la localitat:              
Mutxamel: ressenya econòmica (2000); Mutxamel: records d’un segle (2002), obra col·lectiva amb            
l’Associació Cultural L’Assut; Teatre a Mutxamel: 1903-2003 (2003); Mutxamel: Llibre de les            
ambaixades de les festes de Moros i Cristians (2005), que recull els manuscrits originals referents a                
les ambaixades festeres de la localitat; Llibre de la Confraria de la Mare de Déu de Loreto, el seu                   
anàlisi i interpretació (2007), en col·laboració amb la doctora Susana Llorens, responsable de             
l'Arxiu Municipal d'Alacant; Societat Musical L’Aliança: 150 anys fent música (2010), amb motiu             
del segle i mig d’existència de la Societat Musical “L’Aliança”, banda de música local; Caminant               
per Mutxamel (2013), un estudi detallat i complet de l’evolució històrica dels carrers i places del                
municipi; Església El Salvador: 500 anys d’història (2015) que analitza els cinc segles de vida des                
la construcció de la primitiva església; i per últim, Transformació urbanística de Mutxamel             
(1928-2006) que va ser publicat al mes d’octubre de 2017 i és un catàleg ampli i detallat de                  
l’exposició que sota el mateix nom es va poder contemplar a la Casa de Cultura de Mutxamel. 
 
D’altra banda, ha participat en diferents congressos històrics i assemblees culturals celebrades tant             
a la província de València com a la d’Alacant, on ha presentat ponències que mostren els seus                 
estudis sobre el patrimoni hidràulic mutxameler, així com els usos i costums agrícoles, que formen               
part de l'anomenada Horta d’Alacant. Algunes d’aquestes intervencions han estat lligades a les             
exposicions fotogràfiques de l'artista Fernando Martínez, per mostrar de manera simultània una            
panoràmica visual i escrita sobre El riu Montnegre: aigua i vida (2014).  
 
Com a col·laboradora de la Universitat Politècnica de València (Campus d’Alcoi) ha estat present              
com a ponent a la LXIX Jornada Difutec, sota el títol de Mutxamel Patrimoni Hidràulic, així com                 
al documental que s'ha confecciona, anomenat, “Aigua, terra, vida”, produït també al Campus             
d’Alcoi i presentat al setembre de 2017. 
 



Al mes de setembre de 2018, va ser escollida per l’Ajuntament de Mutxamel per a efectuar el Pregó                  
de les Festes de Moros i Cristians del municipi, festivitats i tradicions més que centenàries. 


