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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 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 territori i per al
territori. Des de la fundació, la Federació ha treballat en una triple direcció: d’una banda, per a millorar la
coordinació entre els diferents instituts i centres d’estudis locals i comarcals del País Valencià; d’altra
banda, per a visibilitzar i reivindicar la feina d’aquestes entitats, que sovint són el principal baluard en
l’estudi, defensa i difusió del patrimoni; i, per últim, per a constituir-ne un interlocutor únic i representatiu
amb l’administració. Amb el temps, a més a més, la Federació també s’ha proposat oferir formació i
serveis per a les entitats adherides.
El 2016, la FedinesPV es va refundar

Entitat. Any d’incorporació
Asociación Cultural Las Alcublas (ACLA)

2017

per a atendre a unes noves

Asociación Cultural Serratilla (Utiel).

2019

circumstàncies que, entre altres,

Associació Cultural «Campaners de la Catedral de
València»

2018

obrien noves vies de col·laboració

Associació Cultural «Centelles i Riusech» (ACCR)
(Oliva)

Fundació

Associació Cultural la Pebrella (Canals)

2020

Associació d'Amics de la Costera

Fundació

Associació d’Estudis Fallers (AdEF)

2021

CEIC Alfons el Vell (la Safor)

2016

Centre d'Estudis de l'Horta Nord (CEHN)

2004

Centre d'Estudis del Camp de Morvedre (CECM)

2006

Centro de Estudios Requenenses (CER)

2018

del País, cal destacar que un bon

Institut d’Estudis Comarcals de Camp de Túria

2017

grapat són de la demarcació

Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta Sud

Fundació

valenciana: en concret, vint entitats,

Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida (IEVA)

2000

com es pot observar a la taula

Institut d'Estudis de les Valls de Mariola (IEVM)

2020

contigua.

Institut d'Estudis Territorials «El Caroig» (IETEC)

2016

Instituto Cultural y de Estudios Rincón de Ademuz
(ICERA)

2016

Instituto de Estudios Comarcales de la Hoya de BuñolChiva

Fundació

Taller d’Història Local Godell

Fundació

amb les institucions publiques
valencianes.
D’ençà la refundació, moltes entitats
s’han anat incorporant i, en aquests
moments, ja en són trenta-cinc les
entitats que formen part de la
Federació. Per bé que n’hi ha d’arreu

El passat 29 de maig vam celebrar la
darrera Assemblea General de la
Federació a Castelló de Rugat (la
Vall d’Albaida). Entre altres punts,
l’Assemblea renovà part de la Junta

Directiva, que, en aquests moments, està conformada per: Josep Vicent Frechina i Andreu, president,
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membre del Centre d’Estudis de l’Horta Nord; Francesc Aracil i Pérez, vicepresident, membre de l’Institut
d’Estudis Guardamarencs; Manel Pastor i Madalena, secretari, membre de l’Instituto de Estudios
Comarcales Hoya de Buñol-Chiva; Antonio Esteve Blay, tresorer, membre de l’Associació Cultural
Centelles i Riusech; Alfred Ramos i González, vocal, membre de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta
Sud; Joan Josep Torró Martínez, vocal, membre de l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida; Antoni Espinosa
i Pallarés, vocal, membre del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre; Rosa Dasí Asensi, suplent, membre
de l’Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria; Josep Vicent López i Gil, suplent, membre del Taller
d’Història Local de Godella; Ezequiel Castellano i Moreno, suplent, membre del Centro de Estudios La
Serranía; i Joan Alepuz Chelet, suplent, mebre de l’Associació Campaners de la Catedral de València.
Aquesta Junta Directiva és l’encarregada d’executar els acords de l’Assemblea General i de gestionar la
Federació entre les mateixes, i compta amb l’ajuda d’un director tècnic per fer-ho.
Des del 2019, la Federació compta amb un conveni anual amb la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esports, que serveix per finançar les despeses de funcionament de l’entitat i, també, de manera genèrica,
part de les activitats i projectes que s’hi desenvolupen. Enguany, després de diversos anys col·laborant
amb la Diputació de València (principalment a través de la Institució Alfons el Magnànim), la FedinesPV
hem rebut una subvenció nominativa d’aquesta mateixa institució per a ajudar en els nostres projectes i
activitats. Aquesta subvenció contempla la possibilitat de rebre el 50 % de l’ajuda un cop justificades les
despeses corresponents. Amb aquesta documentació, donem compliment als requisits de justificació
d’aquesta subvenció.
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Memòria de les activitats subvencionades
Durant el 2020, l’activitat de la Federació s’ha centrat en tres iniciatives pròpies: la celebració dels III
Premis d’Investigació Jove, l’elaboració de l’exposició Patrimoni contra les cordes i la publicació de la
revista Bastida.

Premis d’Investigació Jove
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 la Caixa Popular. Aquesta última entitat fa un
aportació de dos mil euros (2.000 EUROS) en cada edició, que es destinen, principalment a tasques de
gestió. Enguany, tanmateix, el conveni encara no està signat.
Durant el 2020 i fins a data de hui, hem tingut despeses relatives a la II, III i IV edició dels premis. Així, per
una banda, hem fet una distribució de la publicació dels treballs guanyadors dels II Premis d’Investigació;
hem repartit part dels guardons de la III edició; i hem començat a promocionar la IV edició dels Premis
d’Investigació Jove.
Pel que fa a la distribució de la publicació dels treballs guanyadors, cal destacar que s’envien a tots els
centres públics d’ensenyament secundari (i als que no ho són, i que ens ho demanen). Pel que fa a la
tercera edició dels premis, cal destacar que la participació ha augmentat considerablement, cosa que
també ha implicat una major despesa econòmica en guardons, ja que pràcticament s’han cobert totes les
modalitats i reconeixements possibles. Per últim, ja s’han dissenyat les bases dels premis i s‘ha començat
a fer-ne la difusió pels centres d’ensenyament.

Revista «Bastida»
La revista «Bastida» és el principal òrgan de difusió de l’activitat de la FedinesPV i de les entitats
federades. 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. Aquestes entitats formen part del
teixit cultural relacionat amb el patrimoni i que està estretament vinculat als centres d’estudis locals i
comarcals.
La revista és semestral i, a data de hui, se n’han publicat quatre números. Hi ha, a més, uns suplements
especials anuals on es publiquen els treballs guanyadors dels Premis d’Investigació Jove. Fins ara, n’han
eixit dos.

Memòria justificativa / juliol 2021

5
La revista és gratuïta i d’accés obert a Internet (es penja al cap d’uns mesos) 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. Podeu veure un vídeo presentació del número 3 a l’enllaç:
https://youtu.be/jiC4JtTHzlg. A la nostra pàgina web es poden consultar tots els números anteriors:
https://www.fedinespv.org/bastida/.
Actualment, el Consell de Redacció de la revista «Bastida» el conformen: Zequi Castellano i Moreno,
Bàrbara Gascó Comeche, Andreu Ginés i Sànchez, Manel Pastor i Madalena, Clara Pérez, Teresa
Rodríguez i Gamir.
Durant el 2021, s’ha distribuït el número 3 de la revista (que va eixir a finals de l’any passat) i s’ha
publicat el número de la revista «Bastida» corresponent al primer semestre de l’any. Aquest número ha
tingut com a fil conductor el patrimoni natural i hi ha col·laborat membres del Parc Natural de la Serrà
d’Espadà, de la Càtedra Terra Ciutadana o de la Biblioteca Històrica Municipal de València, entre d’altres.
D’aquest número, també s’han preparat diversos dissenys de mòduls i faldons i bàners publicitaris, per a
poder millorar-ne la difusió i l’impacte de la revista. També hem preparat uns llapis com material
promocional de la revista, per a distribuir amb la mateixa.
Enguany, a més, hem iniciat una versió radiofònica de la revista: un programa quinzenal que s’emet cada
dijous per la Xarxa d’Emissores Municipals. S’enregistra en els estudis de Ràdio Aldaia i compta amb la
col·laboració de Teresa Rodríguez com a locutora del programa. Des que començaren les emissions s’han
realitzat ja 7 programes que estan disponibles a la carta a través del nostre compte d’IVOOX
(https://www.ivoox.com/en/podcast-bastidaradio_sq_f11240632_1.html).

Exposició Patrimoni contra les cordes
A finals del 2020, després de diversos endarreriments causats per la pandèmia, la Federació va poder
inaugurar l’exposició «Patrimoni contra les cordes» al Castell d’Alaquàs, en un acte al que assistiren
moltes de les entitats federades així com representants de les associacions i institucions col·laboradores.
Enguany, l’exposició ja s’ha vist a Tortosa, en el marc del Recercat, la trobada dels centres d’estudis dels
Països Catalans. Després ha estat a Castelló de Rugat, Bocairent i les Alcubles. A l’agost anirà al Racó
d’Ademús, i després de l’estiu continuarà de ruta pel territori. Cal tindre en compte que, de moment, les
despeses de la itinerància les estem cobrint amb l’avançament del Conveni amb Conselleria.
El catàleg tot just ha eixit i acompanya l’exposició; i també s’ha començat a treballar en la col·lecció de
llibrets/manuals sobre el Patrimoni contra les cordes, de la qual estan a punt de distribuir-se dos llibres.
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Així mateix, hem editat material promocional de l’exposició: unes carpetes complementàries per al
catàleg i les unitats didàctiques que s’estan preparant i uns punts de llibre.

Arrelant el Territori
El projecte Arrelant el Territori està desenvolupant-se actualment a la comarca de l’Altiplà d’UtielRequena. Una part del projecte consisteix en enregistrar part del treball que s’està fent per a fer-ne un
vídeo promocional. Aquest vídeo està realitzat, però encara no és públic perquè esperem a difondre’l
quan acabe el treball de recerca, que encara està en marxa. La realitzadora és Marta Gómez, qui ja feu el
vídeo promocional de l’any passat: https://www.fedinespv.org/video-arrelant-per-la-foia-de-bunyol-xiva/
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Memòria econòmica de les activitats subvencionades
D’acord amb allò exposat en el punt anterior, en aquest apartat desglossem les despeses per apartat.
Com hem apuntat anteriorment, la Federació signem un conveni amb la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esports, a través de la Subdirecció del Llibre. Aquest Conveni és per 45.000 € (QUARANTA CINC MIL
EUROS) i es renova anualment. Enguany encara no s’ha signat, però disposem d’un avançament creditici
amb el qual cobrim les despeses de funcionament i part dels projectes.
A la següent taula podeu veure el resum de les despeses en projectes i activitat, que seguidament
desgranarem apartat per apartat.
Resum de despeses en projectes i activitats
Concepte

Import €

Premis d’Investigació Jove

5.551,27 €

Revista Bastida

5.832,38 €

Patrimoni contra les cordes

2.490,54 €

Arrelant el Territori

1.210,00 €
Suma total

15.084,19 €

Premis d’Investigació Jove
En el que portem d’any, les despeses referides als Premis d’Investigació Jove s’han repartit en diferents
partides. D’una banda, s’ha reeditat la publicació amb els treballs guanyadors de la II edició, per a poder
fer l’enviament a tots els centres de secundària del País Valencià, a més de a la llista de distribució
habitual de la revista «Bastida». En total, es fan prop de cinc-cents enviaments.

Concepte

Import €

Reedició Bastida II Premis Investigació Jove

1.147,08 €

Enviament correus Bastida II Premis

377,05 €

Impressió bases IV Premi d'Investigació

982,64 €

Disseny Tríptics Bases IV Premis

544,50 €

Guardons III Premis Investigació Jove

2.500,00 €
Suma total

5.551,27 €

Per altra banda, ja s’han imprés les bases de la IV edició. De nou, es fa un enviament del tríptic –se
n’editen 3.000 exemplars– a tots els centres d’ensenyament secundari del PV, per bé que encara no s’ha
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fet, ja que esperem al setembre que és quan els centres planifiquen el curs. El disseny va a càrrec de
l’equip d’Eugenio Simó, que és qui s’encarrega també del disseny i maquetació de la revista «Bastida».
Per últim, s’han pagat part dels guardons de la III edició, que es va fallar el passat dijous 8 de juliol. En
concret, s’han pagat tres primers premis (500 € cadascun) i un premi especial al millor treball col·laboratiu
entre centres (1.000 €). En aquest enllaç es pot trobar la informació de la deliberació del Jurat:
https://www.fedinespv.org/els-premis-dinvestigacio-jove-reconeixen-la-recerca-de-lalumnat-darreu-delpais/

Revista «Bastida»
La «Bastida» és un projecte comunicatiu ambiciós i en constant creixement. Després de dos anys, la
revista ja s’ha consolidat en el seu format i continguts i ara estem un moment de reflexió per obrir nous
camis, tant en l’ampliació del número de pàgines, en l’edició de nous suplements i el programa de ràdio.

Concepte

Import €

Enviaments «Bastida» (número 3 i altres)

1.037,90 €

Col·laboració «Bastida» Ràdio (programes 1-8)

800,00 €

«Bastida» número 4: disseny, maquetació + publicitat

1.633,50 €

Impressió Bastida número 4

2.022,18 €

Material promoció «Bastida»

338,80 €
Suma total

5.832,38 €

Les despeses d’enguany es divideixen en els costos de distribució del número 3, que es fa per correu
postal amb una llista de distribució de centres d’estudis, arxius, biblioteques i museus locals. Cal tindre en
compte que en aquestes despeses s’hi inclouen els sobres (grans i xicotets) que també s’han gastat en
altres enviaments («Bastida» especial, tríptics dels Premis d’Investigació Jove, etc.).
Tot just al juliol ha eixit el número 4 de la revista. A les despeses de disseny i maquetació cal sumar
l’elaboració d’anuncis publicitaris en diferents formats per a promoure la revista en diferents suports.
Per altra banda, enguany hem posat en marxa el programa de ràdio, on es difonen els continguts de la
revista. Aquest programa es realitza sense pràcticament cap cost, ja que ens cedeixen l’estudi d’Aldaia
Ràdio i el tècnic és membre de la Federació. L’única despesa és la col·laboració d’una locutora
professional que ajuda en l’elaboració de continguts i durant l’enregistrament.
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Per últim, en la línia de promoció del projecte, hem fet uns llapis que se reparteixen amb la revista quan la
distribuïm de manera directa en actes o fires.

Patrimoni contra les cordes
Patrimoni contra les cordes és un projecte en expansió que serveix per cohesionar els centres d’estudis i,
alhora, per visualitzar la FedinesPV. Per això acompanyem al’exposició amb material divers de promoció,
que inclou, a més del catàleg, uns punts de llibre i un material didàctic (per al qual hem preparat una
carpeta i uns fulls).
Així mateix, hem posat en marxa la col·lecció de llibrets sobre els elements patrimonials amenaçats que
apareixen a l’exposició.

Concepte

Import €

Material promoció exposició Patrimoni contra les cordes

651,34 €

Col·lecció llibres exposició patrimoni

1.839,20 €
Suma total

2.490,54 €

Arrelant el Territori
El projecte Arrelant el Territori s’està realitzant enguany en la comarca de l’Altiplà d’Utiel-Requena. Falta
poc per concloure’l, però, de moment, ja s’ha realitzat el vídeo promocional (acompanyant les Arrelaires
durant les seus entrevistes). El vídeo es farà públic un cop finalitze la feina de camp.

Concepte

Import €

Vídeo promoció Arrelant el Territori Requena-Utiel

1.210,00 €
Suma total
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