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1. Introducció
La Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià (FedinesPV) va nàixer el 1999 en una assemblea
celebrada al Monestir del Puig, l’Horta Nord. La seua creació fou fruit de la necessitat de coordinar i
vertebrar la feina de molts centres d’estudis locals i comarcals que ja portaven anys treballant al i pel
territori.
D’ençà, la Federació ha viscut alts i baixos fins a l’abril de 2016 en què es va celebrar una assemblea
refundacional a València, amb el propòsit de donar-li un renovat impuls gràcies a nous compromisos
institucionals, pràcticament inexistents fins al moment. A partir d’aquest any, el suport de les
administracions va permetre la incorporació de noves entitats i el desenvolupament de projectes més
ambiciosos.
Aquesta nova etapa també suposà l’inici de la coordinació de la FedinesPV amb la resta de territoris
catalanoparlants mitjançant la integració en la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana
(CCEPC) i la col·laboració amb l’Institut Ramon Muntaner (IRMU), una fundació privada que dona
cobertura econòmica i logística als centres d’estudis. Aquesta col·laboració ha contribuït a la potenciació
mútua de les entitats de manera que s’han pogut compartir projectes, coneixements i serveis, i ha
augmentat la projecció dels centres d’estudis del País Valencià més enllà dels respectius àmbits de
treball.
A hores d’ara, la Federació agrupa trenta-cinc centres d’estudis de quasi tot el territori valencià. Centres
que tenen àrees d’estudi tant local com comarcal o, fins i tot, que abasten tot el País, quan estan
especialitzades en algun àmbit o coneixement específic. Podeu veure’n la llista completa a la nostra
pàgina web (www.fedinespv.org). Respecte a l’anterior Memòria, cal destacar la incorporació de dues
noves entitats: l’Associació d’Estudis Fallers i el Centre d’Estudis Antropològics. Ambdues entitats tenen
un àmbit d’actuació que abasta tot el País Valencià, però se centren en temes o qüestions patrimonials
concretes. Aquest és una mena de centre d’estudis que està proliferant en els darrers temps i que, alhora,
sol treballar estretament amb les entitats culturals i els centres d’estudis que es limiten a un municipi i
comarca.
Entitats incorporades durant el 2021 a la Federació d’Instituts d’Estudis del PV
Entitat

Àmbit d’actuació

Associació d’Estudis Fallers (AdEF)

PV

Centre d’Estudis Antropològics - ACAF

PV
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Cal recordar, més a més, que hi ha gestions en marxa per a incorporar diverses entitats, tot i que cal
advertir que el procés d’incorporació sol ser lent i, de vegades, enrevessat burocràticament.
Per altra banda, les entitats federades paguen una quota anual de 50€, que es cobra a finals d’any.
Tanmateix, donada la capacitat limitada d’algunes d’elles, la FedinesPV som flexibles en aquest requisit, i
contemplem rebaixes en cas que ens ho sol·liciten.
D’acord amb els Estatuts, els i les representants d’aquestes entitats es reuneixen anualment en una
Assemblea General per a triar la Junta Directiva de la FedinesPV. Enguany, aquesta Assemblea tingué lloc
el maig a la localitat de Castelló de Rugat (la Vall d’Albaida). Tot i que corresponia celebrar-la durant el
primer trimestre, es va endarrerir per a poder-la fer de manera presencial, ja que aquesta trobada és una
ocasió fonamental per a posar en contacte els diferents centres i entitats. Una vintena de centres van
acudir a la cita i, en aquesta ocasió, s’hi aprovà l’adhesió de les noves entitats i s’hi aprovaren diversos
projectes per al l’any present, a banda de les formalitats requerides per la llei.
La Junta Directiva que sorgí d’aquesta Assemblea quedà composada de la següent manera:
x

Josep Vicent Frechina i Andreu | President, membre del Centre d’Estudis de l’Horta Nord.

x

Francesc Aracil i Pérez | Vicepresident, membre de l’Institut d’Estudis Guardamarencs.

x

Manel Pastor i Madalena | Secretari, membre de l’Instituto de Estudios Comarcales Hoya de
Buñol-Chiva.

x

Antonio Esteve Blay | Tresorer, membre de l’Associació Cultural Centelles i Riusech.

x

Alfred Ramos i González | Vocal, membre de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud.

x

Joan Josep Torró Martínez | Vocal, membre de l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida.

x

Antoni Espinosa i Pallarés | Vocal, membre del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre.

x

Rosa Dasi Asensi | Suplent, membre de l’Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria.

x

Josep Vicent López i Gil | Suplent, membre del Taller d’Història Local de Godella.

x

Ezequiel Castellano i Moreno | Suplent, membre del Centro de Estudios de La Serranía.

x

Joan Allepuz Chelet | Suplent, membre dels Campaners de la Catedral de València.

Balanç del 2021 (gener-novembre)
El balanç d’aquest any –com l’anterior– està, evidentment, condicionat per la pandèmia, amb fases de
restriccions i amb fases de normalitat o semi-normalitat. El balanç és positiu, amb avanços constants en
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la consolidació de la FedinesPV i també amb la realització i participació en nombrosos projectes ha han
tingut un impacte social i cultural important.
Cal destacar que enguany hem aconseguit una subvenció de la Diputació de València del 30.000 euros, a
través de la Institució Alfons el Magnànim, cosa que ens ha permés repartir les despeses dels diferents
projectes i també augmentar-ne la dimensió i projecció, com podrem comprovar tot seguir. Fruit d’aquesta
subvenció, algunes de les partides que habitualment consignàvem en aquesta Memòria, n’han quedat
fora. Però en cap cas s’han deixat de fer ni ham deixat de fer constar el suport genèric de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esports en els suports i materials corresponents als mateixos.
Com sempre, però, hem hagut de recórrer als préstecs per a fer front als diferents compromisos de
tresoreria, entre els quals, poder presentar la justificació dins dels terminis establerts. Així, per una banda,
tenim el crèdit concertat l’any passat per un termini de tres anys que ens permet fer front a les despeses
de funcionament, i, per altra, enguany hem hagut de demanar-ne un altre per una quantitat menor per fer
front a les justificacions. En ambdós casos, les pòlisses han estat avalades pels mateixos membres de la
Junta Directiva.
Entre les activitat i iniciatives més destacades d’enguany, podem destacar la concessió del Premi
Recercat a Fermín Pardo, gràcies a la iniciativa de la Federació d’Instituts d’Estudis del PV, que va
coordinar-ne la candidatura i recollir els suports necessaris. Una delegació de la FedinesPV, així com del
Centro de Estudios Requenenses (CER) i del mateix Ajuntament de Requena acudiren a Tortosa a l’acte
de lliurament.
Per altra banda, aquest any també s’ha posat en marxa el programa de ràdio «Bastida Ràdio», que
s’enregistra als estudis d’Aldaia Ràdio i s’emet per la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes. El
programa és quinzenal i d’una hora de durada. Fins al moment, se n’han enregistrat dotze programes,
que estan també disponibles en podcast en l’Ivoox (https://www.ivoox.com/en/s_p2_1240632_1.html).
El projecte propi que ha requerit més dedicació i esforços, però, ha sigut el de l’exposició «Patrimoni contra
les cordes». Enguany ha començat la itinerància i ja ha visitat quasi deu localitats, com podrem comprovar
més avant. Així mateix, s’ha començat a distribuir el catàleg i, també, hem posat en marxa una col·lecció
de llibrets sobre el patrimoni amenaçat.
També cal destacar la Trobada UV-centres d’estudis, que ja ha assolit la onzena edició i que enguany
s’ha pogut celebrar a principis d’octubre de manera presencial. Les actes de la Trobada ja s’han publicat i
es presentaren en un acte a la Fira del Llibre de València.
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Aquestes són algunes de les activitats més destacades. Tot seguit repassem amb major detall el conjunt
d’activitats que s’han pogut realitzar gràcies al conveni amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports.
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2. Memòria de les activitats subvencionades
Durant l’any 2021, la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià ha continuat amb els projectes
impulsats anteriorment, amb ambicions renovades i nous desenvolupaments. A més a més, ha mantingut
les despeses de funcionament sense grans diferències. Hem dividit el conjunt de despeses en les següents
categories: despeses de personal; en equipament, de secretaria i de subministres; activitats de gestió i
administració de l’entitat, de representació i de promoció; despeses en projectes, en activitats i en
publicacions pròpies; i, per últim, despeses en activitats de suport i col·laboració amb centres d’estudis
locals i comarcals.

Despeses de personal
La Federació ha convertit el contracte a indefinit al director tècnic, com requereix la legislació. Així mateix,
ha actualitzat el salari per a ajustar-lo a les creixents responsabilitats i tasques que desenvolupa.
Recordem que és l’únic assalariat de l’entitat i que ha assumit feines de gestió, de coordinació i de
representació.
Per altra banda, cal recordar que durant bona part de l’any, ha calgut fer teletreball. Ara bé, tan bon punt
com s’ha pogut, s’ha restablert l’horari d’atenció de dilluns a divendres de 9h a 14h, tant per a les entitats
federades com per al públic en general.
En aquest apartat, no incloem les despeses de desplaçaments, que s’han recuperat en el moment d’alçarse les restriccions. Per últim, cal tindre en compte que en aquesta Memòria no es podran justificar
plenament les despeses salarials íntegres dels tres darrers mesos, ja que queden fora de termini (això és:
l’última nòmina i part dels costos salarials dels anteriors.

Despeses en equipament, de secretaria i de subministraments
En aquest apartat, hi incloem despeses vàries de secretaria i algunes adquisicions d’accessoris, a més
dels subministraments. Destaquem la inversió en un projector i una pantalla, necessaris tant per a fer les
reunions i actes de manera combinada (presencial i telemàtica), com per al creixent nombre d’activitats
que se van en espais oberts sense instal·lació fixa. Així mateix, aquest equipament s’ha posat a la
disposició dels centres d’estudis que no tinguen mitjans propis. Per altra banda, s’ha completat
l’equipament per a la càmera fotogràfica de l’entitat que usem tant per a cobrir i documentar les nostres
activitats, com per a alguns dels projectes, que requereixen bones imatges (per exemple, l’exposició
«Patrimoni contra les cordes»).
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També hi hem inclòs la reparació del portàtil i hem adquirit un disc dur per poder fer les còpies de
seguretat de la documentació de l’entitat.
Les despeses de secretaria també inclouen enviaments diversos, amb publicacions pròpies, informació i
convocatòries de la FedinesPV.

Despeses de gestió i d’administració de l’entitat, de representació i de promoció
Des de fa tres anys, la Federació compta amb els serveis de l’Associació Impuls per a l’assessorament
laboral, comptable i fiscal. Aquesta és una de les principals despeses de la gestió i administració de
l’entitat.
Una despesa nova en aquest apartat correspon a la contractació d’una assessoria per al compliment de
la LOPD: a causa de l’augment d’activitat de la FedinesPV i del major volum de dades amb què treballem,
hem considerat oportú contractar aquest servei. Així mateix, hem acordat un preu especial per a les
entitats federades que vulguen contractar també aquest servei.
Dins d’aquest apartat, cal fer referència a la important de la tasca de la Federació en la participació de
diferents trobades i reunions en representació de les entitats federades. Un tasca que s’ha activat amb el
relaxament de les mesures restrictives per la pandèmia. Podem mencionar, com a destacats, els
desplaçaments de diversos membres de la Junta Directiva al Recercat, que es va celebrar a Tortosa, amb
motiu del lliurament d’un premi a Fermín Pardo, destacat estudiós i folcklorista del PV i president del
Centro de Estudis Requenenses, entitat federada. Així mateix, cal destacar els desplaçaments tant del
director tècnic, com del secretari amb motiu dels muntatges i desmuntatges de l’exposició «Patrimoni
contra les cordes». De moment, ja ha estat en quasi una desena de localitats.
Entre les despeses de gestió i administració, també incloem la quota de la Coordinadora de Centre
d’Estudis de Parla Catalana, de la qual formem part (i també en som membres de la Junta Directiva).
Precisament, una xicoteta part de les despeses d’aquest apartar corresponen a una reunió de la Junta
Directiva que es va fer a la seu de la Federació (el 4 de desembre) en la qual exercirem d’amfitrions a
persones vingudes d’arreu dels Països Catalans.
En l’aspecte de la gestió i administració de l’entitat, cal destacar la necessitat de funcionar amb crèdits,
per poder avançar les despeses susceptibles de ser incloses dins dels convenis i subvencions que tenim
amb les administracions. Així, tenim, en aquests moments, una pòlissa de tres anys de durada que vam
concertar l’any passat, més una d’anual concertada enguany. Ambdues amb l’entitat Caixa Popular, que
és l’entitat amb què treballem habitualment. Gràcies a aquestes dues pòlisses hem pogut fer front a les
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diferents despeses, tant de funcionament (costos salarials, impostos, subministraments, etc.), com de
projectes. De fet, exceptuant unes setmanes a principis d’any en que vam tindre certes limitacions de
tresoreria, enguany hem normalitzat el funcionament de l’entitat i no hem viscut períodes complicats com
en anys anteriors.
Per descomptat, aquest funcionament amb pòlisses té uns costos que estan relacionats en aquest
apartat: són les liquidacions trimestrals per una banda, i els costos d’obertura (i el notari) de l’altra. A més,
cal tindre en compte els costos financers de la fórmula «confirming», que s’ha usat per poder disposar els
diners tan prompte com fora possible.
Per últim, s’hi relaciona la renovació del domini de la pàgina web, que també és una despesa fixa anual.
En aquest apartat també és important el que fa referència a la imatge de la FedinesPV i a la promoció de
la mateixa. Durant el 2021 hem fet manteniment de la nostra web, hem desenvolupat la nostra imatge
corporativa per a diferents suports i hem editat un tríptic informatiu, tot a través de l’estudi Joan Rojeski.

Despeses en projectes, en activitats i en publicacions pròpies
Durant el 2021, l’activitat de la Federació s’ha centrat en tres iniciatives principals: la celebració dels III
Premis d’Investigació Jove, l’elaboració de l’exposició Patrimoni contra les cordes i la publicació de la
revista Bastida. Cal dir que bona part de les despeses d’aquests projectes les cobrim amb les ajudes de la
Diputació de València, de manera que ací només en comptabilitzarem una part.
Els «Premis d’Investigació Jove» són una iniciativa de la Federació i d’Escola Valenciana que compta amb
el suport econòmic de la Institució Alfons del Magnànim i de la Caixa Popular. Enguany, hi ha hagut un
salt qualitatiu en la participació, cosa que ha suposat també un augment considerable en les despeses:
per una banda, han augmentat els guardons i, per altra, els costos d’edició dels treballs. Però, a més a
més, enguany s’ha celebrat per primer cop un acte de lliurament dels Premis, que se va celebrar al Castell
d’Alaquàs amb la participació de set dels grups guanyadors i l’assistència de la subdirectora general
d’Innovació Educativa i Ordenació i de dues regidores de l’Ajuntament d’Alaquàs, a més de les persones
representants de les entitats organitzadores. Les despeses d’aquest acte les hem incloses en aquesta
Memòria.
Durant el 2021 s’han publicat els dos números de la revista «Bastida». L’objectiu de la Federació és oferir
uns continguts de caire divulgatiu sobre la feina, els projectes i les necessitats dels centres d’estudis locals
i comarcals. Així mateix, vol ser un espai on trobar informació dels museus, les biblioteques i els arxius
locals i comarcals, per això ha incorporat persones provinents dels diferents àmbits. Actualment, el
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Consell de Redacció el conformen: Zequi Castellano i Moreno, Bàrbara Gascó Comeche, Andreu Ginés i
Sànchez, Manel Pastor i Madalena, Clara Pérez, Teresa Rodríguez. La revista és gratuïta i d’accés obert a
Internet i s’envia per correu postal a totes les entitats adherides i també a una selecció d’adreces d’arreu
del territori, que inclouen arxius, biblioteques i museus locals i comarcals: en total, més de dues-centes
adreces. A la nostra pàgina web es poden consultar els números en format digital.
Per altra banda, gràcies a la col·laboració de l’IRMU, la revista serà indexada en repositoris d’accés obert,
de manera que es facilitarà la difusió dels seus continguts. A més a més, enguany hem iniciat l’emissió
d’un programa de radio amb el mateix nom, que, a banda dels continguts de la revista, inclou altres temes
d’actualitat de la Federació i dels centres d’estudis. Aquests programes s’enregistren a Ràdio Aldaia i
estan també disponibles en l’Ivoox de la FedinesPV.
Enguany la Federació ha dedicat molts esforços a l’exposició «Patrimoni contra les cordes», que ja està
viatjant arreu del País. En el que va d’any, l’exposició ha passat per: Alaquàs, Tortosa, Castelló de Rugat,
Bocairent (coincidint amb la capitalitat de la cultura valenciana), les Alcubles, Ademús, Benicarló, Utiel i
Alboraig. L’exposició ha tingut una bona rebuda a tots els lloc on ha estat, i també una certa repercussió
en els mitjans de comunicació. De fet, el passat 10 de novembre, el programa matinal El Rall d’À punt li va
dedicar un espai.
Per últim, una altra de les activitats destacades de la Federació ha sigut la «Trobada Universitat de
València – centres d’estudis», que, com cada any, s’ha organitzat conjuntament amb el Vicerectorat de
Projecció Territorial i Sostenibilitat de la UVEG. La Trobada d’enguany s’ha celebrat l’u d’octubre i ha estat
dedicada a les Xarxes territorials del PV. Com hem dit, ja està disponible el llibre amb les ponències, entre
les quals, una de la mateixa Federació on es repassa la història i s’analitzen les entitats federades.

Despeses en activitats de suport i de col·laboració amb els centres d’estudis locals i
comarcals
Durant el 2021, la Federació ha realitzat múltiples activitats de suport i col·laboració amb els centres
d’estudis locals i comarcals que hi estan federats.
Com en anys anteriors, entre les activitats de suport als centres d’estudis, hem finançat el projecte
«Arrelant el territori» en coordinació amb diverses entitats comarcals. Aquest projecte consisteix en la
«identificació, recerca, valorització i difusió de sabers i pràctiques tradicionals del territori valencià,
vinculades a la transformació de les matèries primeres que hi trobem en el mateix i emmarcades en un
procés artesanal». Enguany, el projecte s’ha centrat en completar el mapejat de l’altiplà de Requena-Utiel
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i iniciar els treballs en la Serra de Calderona i la vall del Palància. Aquest projecte es finança
principalment amb les ajudes de la Diputació de València. També hem col·laborat en el projecte Arrelant
Rodant de la mateixa associació.
Com a novetat d’enguany, cal destacar l’inici de la col·laboració amb l’associació Connecta Natura en un
projecte que es desenvolupa a les comarques de Castelló i que pretén protegir i recuperar les varietats de
cultius tradicionals i el patrimoni associat a les mateixes. Aquest projecte ha rebut també el
reconeixement de les institucions europees.
Així mateix, fruit de la col·laboració de l’any 2019 en la celebració del la X Trobada de Pedra Seca al Pinós
(el Vinalopó Mitjà), enguany s’han editat les actes del mateix, amb les quals ha participat la FedinesPV.
Dins de les feines que realitza la FedinesPV per promoure els centres d’estudis del PV hi ha la participació
en la comissió creada per l’IRMU per tractar assumptes relacionades amb l’entitat Europa Nostra, que és
la fundació d’àmbit europeu en defensa del patrimoni. Fruit d’aquest treball s’ha aconseguit una menció
especial per al projecte de restauració i museïtzació dels Refugis de la Guerra Civil de València. També
hem fet gestions per a incorporar més persones del PV a la comissió.
Per últim, la Federació ha renovat i ampliat la «pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil» general per
a cobrir les activitats de les entitats federades. Aquesta pòlissa ha estat contractada a través d’Arç
Corredoria d’Assegurances S. Coop. C. L. amb MGS, Seguros y Reaseguros S.A, i està en vigor des del 20
d’octubre del 2019.
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3. Memòria econòmica
D’acord amb allò exposat en el punt anterior, en aquest apartat desglossem les despeses per apartat.
Abans, però, cal recordar que enguany hem rebut una subvenció de la Diputació de València, que està
restringida al finançament de projectes i activitats (que, en conseqüència, tenen menys pes en la
justificació que presentem a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports).
Ingressos previstos de la Federació per al 2021
Concepte

Import €

Quotes entitats sòcies 2021

1.000,00

Conveni Conselleria d’Educació, Cultura i Esports

45.000,00

Subvenció nominativa Institució Alfons el Magnànim

30.000,00

Conveni Caixa Popular IIV Premis d'Investigació Jove

2.000,00
Suma total

78.000,00

Els altres ingressos de la FedinesPV són les quotes de les entitats sòcies i el conveni amb la Caixa
Popular per a l’organització dels «Premis d’Investigació Jove». Aquests dos ingressos es fan efectius a
finals d’any, mentre que la subvenció de la Diputació té uns terminis de justificació semblants als del
conveni. A la nostra pàgina web es poden consultar les dades referides als comptes i els convenis i
subvencions.
Resum de les despeses justificades en la present Memòria per apartat i concepte
Ref.
1
2.1
2.2

Apartat

Despeses en equipament, de secretaria i
de subministres

Despeses de gestió i administració de
l’entitat, de representació i de promoció

3.3
4
5.1
5.2
5.3

Import €

Despeses de personal

3.1
3.2

Concepte

28.813,63
Línia telefònica

120,10

Adquisició de béns d’equipament i despeses de
secretaria

2.272,65

Gestió i d’administració de l’entitat

4.030,74

Adquisició de béns i de serveis promoció

1.928,38

De representació
Despeses en projectes, en activitats i en
publicacions pròpies
Despeses en activitats de suport i de
col·laboració amb els centres d’estudis
locals i comarcals

917,58

Premis d’Investigació Jove

1.615,44

Pòlissa d’assegurances

1.207,48

Col·laboració Trobada Pedra Seca

500,00

Col·laboració Connecta Natura

3.630,00
Suma total
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Despeses de personal
Com s’ha explicat a la memòria anterior, la Federació ha convertit el contracte de director tècnic en
indefinit, com corresponia, després de dos anys, d’acord amb la normativa vigent. Això ha incrementat les
despeses salarials.
Despeses de personal
Concepte

Import €

Nòmines + costos laborals

28.813,63
Suma total

28.813,63

En aquesta memòria justificativa s’hi inclouen les despeses fins al 15 de novembre, cosa que vol dir que
s’hi han inclós els pagaments de les nòmines fins al novembre, però no la nòmina de desembre, ni tampoc
els costos salarials (seguretat social + retencions) de l’octubre al desembre.

Despeses en equipament, de secretaria i de subministraments
La FedinesPV ha continuat enguany equipant l’oficina pròpia. Així doncs, ha calgut comprar algun
equipament bàsic, com un disc dur per a fer les còpies de seguretat de la documentació digital. Hem
continuat completant el material fotogràfic i hem adquirit un projector i pantalla, necessaris per a realitzar
vídeoreunions i per als actes de la FedinesPV i de les entitats que ho puguen necessitar. Hi ha algunes
despeses de secretaria (principalment adquisició de cartutxos de tinta) i també cal destacar la despesa en
la reparació del portàtil, que és l’eina principal de treball de la FedinesPV.
Pel que fa als subministraments, només hem de fer-nos càrrec de la línia telefònica, que tenim
contractada amb la cooperativa Som Connexió. Les despeses són 12 € mensuals, que s’han pagat totes
exceptuant desembre.
Hem inclòs en aquest apartat els enviaments, que inclouen informació de l’activitat de la FedinesPV, com
ara la convocatòria dels IV Premis d’Investigació Jove, i altra correspondència amb els centres. Ho hem
fet així perquè el nou sistema de facturació de Correus unifica els pagaments i ens és més difícil de
desglossar els conceptes.
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Despeses en equipament, de secretaria i de subministraments
Concepte

Import €
213,02

Accessoris càmera
Disc dur
Adquisició de béns d’equipament i de secretaria

80,00

Projector i pantalla

1.622,76

Material oficina/secretaria

81,64

Reparació portàtil

115,00

Enviaments correus

160,23

Línia telefònica (gener-novembre)

120,10
Suma total

2.392,75

Despeses de gestió i administració de l’entitat, de representació i de promoció
En aquest apartat incloem una sèrie de despeses relacionades amb el funcionament de FedinesPV.
Cal destacar els costos financers de les diferents pòlisses de crèdit contractades amb la Caixa Popular,
uns costos, que, d’altra banda, no podem tancar en aquesta memòria perquè s’allargaran fins al final
d’any. En aquest sentit, s’inclouen els costos de la pòlissa de crèdit que teníem contractada des de l’any
passat per a fer front als costos del conveni del 2020, que ha estat avalada per l’ICO, i una nova pòlissa
que hem necessitat per fer front a les justificacions de novembre. Així mateix, cal tindre en compte el cost
del sistema «confirming» que vam requerir per poder disposar dels diners del conveni 2020.
Pel que fa l’assessorament legal, fiscal i comptable, continuem amb els serveis de l’Associació Impuls,
especialitzada justament en associacions. També, hem contractat els serveis d’una nova assessoria per
fer front als requeriments de la Llei de Protecció de Dades, que és un assumpte que teníem pendent.

Una altra part important d’aquest apartat és el que fa referència a la imatge de la FedinesPV i la
promoció de la mateixa. Durant el 2021 hem realitzat el manteniment de la nostra web, hem preparat un
tríptic informatiu de la FedinesPV i hem desenvolupat la nostra imatge corporativa per a diferents suports
(marxandatge, publicitat, etc.), tot a través de l’estudi Joan Rojeski.
Hi incloem unes despeses relatives a les tasques de representació que no hem pogut incloure en nòmina:
dietes per assistir a actes i trobades en qualitat de representant de la FedinesPV i també alguns àpats i
visites d’una reunió de la Junta Directiva de la CCEPC, de la quals formem part, i que va tindré lloc a
Alaquàs a principis de setembre. En especial, hi ha hagut una major despesa en desplaçaments a causa
de la itinerància de l’exposició Patrimoni contra les cordes, que ha requerit dels desplaçament del director
tècnic (i , en ocasions, del secretari) per al muntatge i desmuntatge. Cal tindre en compte que aquestes
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despeses s’han realitzat sovint amb diners de caixa i que no sempre s’ha pogut obtindre una factura a
nom de l’entitat. El justificant de pagament, en alguns casos, correspon al compte bancari del director
tècnic.
També s’hi inclouen altres tributs o taxes que s’han hagut de pagar per a diferents gestions amb
l’administració.

Despeses de gestió i administració de l’entitat,
de representació i de promoció
Concepte
Contractació pòlissa crèdit Caixa Popular 27.000€

Quotes pòlissa crèdit Caixa Popular 40.000€

Import €
Despeses notarials

136,64

Estudi i obertura

634,50

Quotes trimestrals (3 trimestres)

939,30

Despesa reclamació

35,00

Costos «confirming» conveni 2020

238,50

Assessorament i gestió fiscal, comptable i laboral

Gener-novembre

1.579,05

Assessorament i implantació LOPD

332,75

Quotes d’afiliació a la Coordinadora de Centres de Parla Catalana

128,00

Pàgina web i serveis promocionals

Adquisició de béns i de serveis de promoció

Domini i allotjament web

1.815,00
113,38

Tributs i taxes gestions amb administració

7,00

Despeses de representació

917,58
Suma total

6.876,70

Despeses en projectes, en activitats i en publicacions pròpies
Durant el present any s’han la FedinesPV ha continuat amb els projectes encetats l’any passat. D’una
banda, la revista semestral «Bastida», de la qual han eixit dos números i una separata amb els treballs
guanyadors dels Premis d’Investigació Jove.
Les despeses dels «Premis d’Investigació Jove» són les referides principalment als costes de l’acte de
lliurament dels III Premis, que es va realitzar a finals d’octubre i que incloïen els diplomes i algun altre
material expositiu, a banda dels costos de disseny.
Despeses en projectes, en activitats i en publicacions pròpies
Concepte
III Premis d’Investigació Jove

Import €
Acte de lliurament

1.615,44
Suma total
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Despeses de suport i col·laboració amb les entitats i els centres d’estudis
Durant el 2020 hi ha hagut una constant tasca d’assistència i suport a les entitats que ha implicat dedicar
esforços a visitar i participar en els actes que organitzen (especialment abans de la pandèmia), i també
assessorament divers. Hem realitzat gestions amb l’administració per a facilitar-ne el funcionament i
també hem ajudat en la difusió de les publicacions i dels esdeveniments diversos. Moltes d’aquestes
tasques no estan recollides en factures específiques ja que són part del compromís laboral de la persona
contractada.
Sí que s’hi inclouen diverses despeses, no obstant això. D’una banda, la renovació i ampliació de la
pòlissa d’assegurances per a cobrir la responsabilitat civil de les entitats federades. Aquesta ha sigut una
de les principals demandes de moltes d’elles, que no tenen recursos suficients fer assumir-ne el cost
individualment. La pòlissa està contractada amb la companyia MGS Seguros i es renova anualment. El
cost pot augmentar perquè preveiem que més entitats sol·liciten integrar-s’hi.
Per altra banda, hem col·laborat amb l’edició de les actes de la X Trobada de Pedra Seca que es va
celebrar l’any 2019 al Pinós (el Vinalopó Mitjà). Tot i que el compromís es va adquirir l’any de la
celebració, la despesa no s’ha produït fins a ara.
Per últim, hem iniciat una nova línia de col·laboració amb el col·lectiu Connecta Natura, amb un projecte
que té com a finalitat l’estudi, divulgació i preservació es varietats de llavors de cultius tradicionals de les
comarques de Castelló de la Plana. Aquest projecte es vincularà també a la feina que fan els centres
d’estudis de les comarques corresponents. Un projecte, d’altra banda, que també ha rebut suport de les
institucions europees.
Despeses de suport i de col·laboració amb els centres d’estudis
Concepte

Import €

Pòlissa de responsabilitat civil

1.207,48

Edició actes X Trobada de Pedra Seca

500,00

Projecte Connecting Roots de Connecta Natura

3.630,00
Suma total
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