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HOMENATGE A JOSEP LLUIS DOMÈNECH ZORNOZA

ALBERIC, 15 DE JUNY DE 2017
La Junta de Govern de l'Associació de Cronistes Oficials del Regne de València (ACORV), en donar compliment a l'acord adoptat en l'Assemblea General de 2016,
ha organitzat, amb l'eficient col·laboració de l'Excm.
Ajuntament d'Alberic, l'homenatge al nostre company
Josep Lluís Domènech Zornoza, Cronista d'Alberic,
Tous i Xèrica, que tindrà lloc el dia 15 (dijous) del proper mes de Juny, a les 19’30 hores, en el Saló d'Actes
de l'Ajuntament d'Alberic, amb les intervencions i contingut següents:
1º.- Paraules del Secretari General de l’ACORV, José
Ramón Sanchis Alfonso, donant lectura de l'acord de
l'homenatge.
2º.– Cristóbal García Santafilomena, alcalde de l'Ajuntament de Tous, població de la qual era cronista Josep
Lluis Domènech.
3º.– Amadeo Edo, alcalde de l'Ajuntament de Xèrica,
d'on era cronista.
4º.- Jesús Huquet, Secretari del Consell Valencià de
Josep Lluís Domènech Zornoza, en el centre de la Cultura i cronista de la Pobla Llarga i Portell de Morella.
imatge amb els cronistes José Martí Coronado
5º.- Familiar de Josep Lluís Domènech, que recitarà al(esq.) i José Royo Martínez (dr), en la seu de la
gunes de les seues poesies.
Diputació Provincial de València, participant en
6º.- Francisco de P. Momblanch, president de l’ACORV.
XXVI Assemblea de Cronistes Oficials.
7º.- Antonio Carratalà, alcalde d'Alberic, d'on era Cronista nostre homenatjat, tancarà l'acte.
Seguidament, trasllat en comitiva fins a la Biblioteca d'Alberic, per inaugurar la placa oferida
per la ACORV en memòria de Josep Lluis Domènech, acte final de l'exposat homenatge.
Queden convidats tots els Cronistes Oficials, familiars i amics, i donada la rellevància d'aquest
homenatge, esperem la vostra assistència.
La Junta de Govern de la ACORV
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ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA
Assemblea Extraordinària-2017
Al igual que els anys anteriors, que coincideixen en “anys imparells” la Junta de Govern de
l’Associació convoca a tots els cronistes valencians a participar en l’Assemblea Extraordinària que
tindrà lloc a la població d’Alfafar, a l’Horta de València, el proper 11 de novembre de 2017, en commemoració de la construcció de la Casa Consistorial de la Vila d’Alfafar (1867-2017). El tema de
l’Assemblea portarà com a títol: “Els pobles valencians en temps de Blasco Ibáñez”, per celebrarse enguany el 150 aniversari del naixement d’este prolífic, escriptor, polític, etc... .
L’avanç de la programació de la jornada, abans de la seua confirmació definitiva, que en breu es remetrà és la següent:
Tema: Els pobles valencians en temps de Blasco Ibáñez
Data: 11 de novembre de 2017.
Lloc: Alfafar (Valencia)
Inscripció: Fins el 31 d’octubre de 2017. La inscripció ha de fer-se al correu electrònic del secretari
general Josep Ramon Sanchis Alfonso: jrsanchis@yahoo.es
Quota d’inscripció: Serà de 20 €. Esta quota inclou el dinar del dia de l’Assemblea i un exemplar
amb la publicació de les actes que contindrà les comunicacions i ponències que es presenten.
Programa de la Jornada (provisional):
- Recepció i paraules de benvinguda.
- Breu ressenya històrica de l’Ajuntament d’Alfafar, pel seu cronista José Catalá
- Conferència a càrrec de Francisco Pérez Puche, sobre Blasco Ibáñez.
- Lectura de comunicacions.
- Junta General de l’Associació de Cronistes.
- Dinar

VIAJE CULTURAL A GUADALAJARA Y LA ALCARRIA
19, 20, 21 y 22 DE OCTUBRE DE 2017

El pasado año 2016, se proyectó un viaje cultural, para visitar,
entre otras ciudades, Alcalá de Henares, población natal de
Miguel de Cervantes, conmemorando con la visita el centenario
del ilustre “Manco de Lepanto”. Circunstancias ajenas a la
ACORV, obligaron a cancelar el viaje cuando estaba prácticamente cerrado con una notable participación de viajeros.
Ha sido la solicitud de numerosos Cronistas y amigos, que frecuentan estos viajes, quienes nos ha motivado para organizar,
en el presente año, otro en el que, además de visitar la referida
ciudad de Cervantes, tomando por sede la ciudad de Guadalajara, nos permita recorrer las mejores poblaciones, monumentos y parajes de la Alpujarra castellana.
Podemos informaros que dicho viaje se proyecta celebrar los
días 19, 20, 21 y 22 del próximo mes de octubre, visitando,
además de las ciudades referidas y sus singulares monumentos,
las poblaciones de Torija, con su espléndido castillo medieval,
que alberga el centro de interpretación de la provincia, y el
Museo de la afamada obra de Cela, “Viaje a la Alcarria”, el Parque Europa en Torrejón de Ardoz; Brihuega, con sus iglesias
románicas, su castillo y los jardines de Carlos III en la antigua
Real Fábrica de Paños; Sigüenza, ciudad monumental, con su

castillo-Palacio del Cardenal Mendoza, hoy Parador Nacional,
donde proyectamos la comida, y su excepcional Catedral,
donde se halla el hermoso panteón gótico del famoso “Doncel”;
Pastrana, con su Palacio Ducal e importante Colegiata. Todo
ello, entre otras poblaciones y monumentos como, posiblemente, la medieval Atienza, pletórica de iglesias románicas,
etc.
Daremos mayores detalles y concreciones en futura comunicación, pero hemos hecho un adelanto informativo de dicho viaje
para las fechas referidas y proyectamos que el hotel sea de
cuatro estrellas en Guadalajara; la pensión completa con los
almuerzos en ruta incluidos, así como las entradas a diversos
monumentos. El precio de dicho viaje, incluido el del autocar, a
falta de ultimar, será en torno a los 300 €uros persona en habitación doble, con el normal suplemento por habitación individual.
Con el objeto de puntualizar las oportunas reservas, rogamos a
los Cronistas, familiares y amigos que puedan interesarles dicho viaje, que, sin compromiso alguno, lo indique a nuestro
Secretario General, Jose Ramón Sanchis, con teléfono
659285851. Hasta próxima información.-
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DAVANT LA DEFUNCIÓ D'UN CRONISTA EXEMPLAR:

JUAN MOLERES IBOR
El segon diumenge del mes de maig, dia que els
valencians celebrem la festivitat de la nostra Patrona, em trobava al meu domicili en companyia
dels meus fills celebrant l'onomàstica de la meua
filla Amparo. En esta afable situació vaig rebre
una cridada telefònica del nostre company Cronista d'Oriola i president de la RAECO, Antonio
Galiano, per comunicar-me la defunció del nostre
col·lega Juan Moleres Ibor, segons el correu que
li va arribar i que també posteriorment vaig rebre, i demanar-me representara a RAECO en el
sepeli, davant la impossibilitat que tenia per assistir-hi, encàrrec que vaig fer amb la viuda i fills
del finat.
Malgrat conèixer la greu dolència que afectava al
nostre amic Moleres, no imaginàvem el seu fatal
desenllaç, sens dubte per no desitjar-ho.
Company per partida doble (cronista i advocat),
es va llicenciar en Dret a la Universitat de Salamanca, sent nomenat Cronista Oficial de Sollana
en 1954.
I la població dels seus amors, on va nàixer i ha
volgut ser soterrat, li va atorgar en 2004, quan va complir el seu cinquantenari com a Cronista,
un populós i afectiu homenatge concedint-li el títol de Fill Predilecte i retolant amb el seu nom
una dels seus carrers.
Va redactar una història del seu poble, després d'una llarga i minuciosa recerca en els arxius
procedents, fruit d'això fou la seua “Història de Sollana”, publicada en 1983 i reeditada en 2002
després de la revisió i ampliació que va efectuar. Per a esta segona edició, en la presentació pública de la qual vaig tindre l'honor d'intervenir, va reordenar el treball de la primera afegint-li
dos capítols a la seua obra, el XXIV i XXV, este últim de nova redacció, doncs contenia els esdeveniments històrics de Sollana de 1988 a 2002, data final de l'obra.
La “Història de Sollana”, escrita amb l'autoritat i rigorisme històric que Moleres emprava, ha
estat una important contribució a la historiografia històrica valenciana i, sens dubte, una aportació definitiva per al coneixement de la història local d'aquesta vila.
Moleres va practicar l'amistat i solidaritat amb els seus col·legues Cronistes, participant en els
actes que la ACORV organitzava, tant en les seves Assemblees, com en els nombrosos viatges
culturals, als quals va assistir fins que l'agreujament de les seves dolències ho van impedir.
El lliurament en el treball i les seues condicions humanes li van portar a ser triat membre de la
Junta de Govern de la ACORV, on va ocupar diversos càrrecs, l'últim dels quals, el de Vicepresident Segon, ho va exercir durant diversos anys, fins a la seua defunció. El seu òbit priva a tots
els Cronistes valencians d'un amic i, a la nostra Associació, d'un eficient col·laborador. Sempre
el recordarem.
Descanse en pau el nostre amic i col·lega Juan Moleres Ibor.
Francisco de P. Momblanch
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ENS HA DEIXAT EL CRONISTA DE TORRES TORRES

JOAQUÍN DIEZ PÉREZ
(El martes 21 de febrero de 2017, el periódico “Las Provincias” llevaba la siguiente reseña referida a nuestro entrañable amigo y cronista Ximo Diez, escrita por Francisco Celdrán que por su interés reproducimos).

EXPRESIDENTE DE LA JUNTA MAYOR DE LA
SEMANA SANTA MARINERA
ERA MIEMBRO DE LA ASSOCIACIÓ DE CRONISTES OFICIALS DEL REGNE DE VALÈNCIA Y AUTOR DE NUMEROSAS PUBLICACIONES
El pasado sábado 18 de febrero, a los 82 años de edad, falleció en el Hospital Clínico de Valencia el que fue presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.
Nacido en 1934 en la Valencia marítima, en el barrio El Canyamelar, (en el antic carrer Major
hoy calle de José Benlliure) cursó estudios en el Liceo Sorolla, para licenciarse posteriormente en Derecho. Ejerció la abogacía en la calle de la Reina, en el Cabanyal, junto a su esposa,
Amparo Gualberto. El matrimonio tuvo dos hijos, Joaquín y Ramón.
Fue un gran hombre, valencianista y un erudito de los Poblados Marítimos. Pertenecía a la
Asociación de Cronistes Oficials del Regne de València como cronista de la población de Torres Torres.
Siempre hablaba en valenciano, la lengua vehicular del antic Poble Nou de la Mar. En su juventud colaboró en la revista “Valencia Atracción”, bajo la dirección de Francesc Almena i Vives.
En 1965 recibió el premio Ateneo Marítimo por el libro “Vilanova”. Tiene publicados, además,
“Torres Torres, luces y sombras”, “La Vilanova del Grau y su Cristo” junto a Josep Vicent Boira “Valencia y su patrimonio marítimo” y “Crónicas del Marítim” del que se han publicado tres
volúmenes, y esta primavera posiblemente verá la luz el cuarto y último tomo.
Fue cofrade de la Hermandad de la Crucifixión del Señor, y llegó a ser presidente de la unta
Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia en los años 70 del pasado siglo. Bajo su mandato, siendo alcalde de Valencia Miguel Ramón Izquierdo, se consiguió el título de fiesta de
interés turístico. En 1975 escribió “Todos aquellos que nos sucedan, sepan conservar lo que a

pulso hemos ganado, y que no se pierda una tradición en una época llena de materialismo que
tan poca importancia da a todo lo espiritual…”
Su generosidad y humanidad no tenía límites. Hoy llora a esta gran persona la Valencia Marítima, las gentes de su Canyamelar, de la Vilanova que tanto investigó y difundió, del Cabanyal,
de la Punta de Francia y de Blocs Platja donde tuvo su última morada, cerca del Mare Nostrum. No ha habido ni funeral, ni entierro puesto que ha donado su cuerpo a la ciencia.
El que suscribe estas líneas, junto con Aledón, mantendremos viva su memoria y el legado de
su querido barrio con “Canyamelar en Marcha”.
Descanse en paz, un hombre bueno, vitalista, humano, trabajador, que merece que una calle o
plaza del Marítim lleve su nombre.
Fins sempre Ximo.

