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Introducció
Enguany hem rebut per primer cop aquesta ajuda de la Diputació de València, que es canalitza per mitjà
de la Institució Alfons el Magnànim. Com ja hem explicat en la Memòria anterior, aquesta subvenció
nominativa complementa el conveni que actualment tenim amb la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esports, a través de la Subdirecció General del Llibre. Així, si per una banda, aquesta segona ajuda ens
permet fer front a les despeses de funcionament de l’entitat, per altra, amb l’ajuda de la Diputació de
València, cobrim gran part dels costos dels projectes que tenim en marxa.
En aquesta ocasió, presentem la documentació justificativa pel 50 % restant de l’ajuda, és a dir, 15.000 €,
ja que l’altra part ja la vam justificar abans d’estiu.
Durant aquest segon semestre de l’any, la Federació hem continuat amb l’activitat programada. El retorn
de l’estiu ha sigut molt intens en l’activitat de la FedinesPV i dels centres d’estudis federats. Podem
destacar com a actes propis la celebració de la Trobada Universitat de València – centres d’estudis i el
lliurament dels III Premis d’Investigació Jove, ambdós celebrats a l’octubre. Però, igualment, tota la resta
de projectes i activitats que ja vam presentar a l’anterior Memòria han continuat en marxa, com tot seguit
exposem.
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Memòria de les activitats subvencionades
Com ja hem explicat, durant el 2021, l’activitat pròpia 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». Alhora, hem impulsat projectes conjunts com és Arrelant el
Territori, que es realitza conjuntament amb l’Associació Arrelaires i els centres d’estudis del territori.

Premis d’Investigació Jove
Pel que fa als segon semestre del 2021, l’activitat ha consistit en l’enviament per correu postal a tots els
centres públics d’ensenyament secundari de les bases del IV Premis d’Investigació Jove; per altra banda,
hem acabat de pagar alguns guardons dels III Premis que no havíem pogut pagar abans (i que, per tant,
no havien entrat en la primera justificació); i, a més, hem organitzat l’acte de lliurament dels III Premis
d’Investigació Jove (https://www.fedinespv.org/nit-de-reconeixement-per-als-i-les-joves-investigadores/).
Aquest acte és el primer cop que el realitzem, ja que prèviament acudíem als centres a lliurar els premis.
Enguany, però, vam decidir fer una gala al Castell d’Alaquàs i convidar els i les alumenes i els i les
representants de les diferents entitats que el fan possible. L’acte fou presentat per la periodista Tere
Rodríguez.
Per últim, hem editat els treballs guanyadors, que com sempre, ixen publicats en un suplement de la
revista Bastida. Cal dir que, enguany, a causa del major nombre de treballs premiats, ha augmentat el
cost de correcció i traducció dels treballs i també el de maquetació i impressió. Aquestes han sigut les
despeses més grans en projectes.

Revista «Bastida»
Durant el segon semestre del 2022, s’ha publicat el número 5 de la revista «Bastida». Aquest número està
dedicat a l’educació i el territori en un sentit ample: el patrimoni, els centres d’estudis, biblioteques i arxius
locals i comarcals. Com sempre, 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.
Per altra banda, continuem amb el programa de ràdio quinzenal per a difondre els continguts de Bastida,
que s’emet per la Xarxa d’Emissores Municipals i s’enregistra en els estudis d’Aldaia Ràdio i compta amb
la col·laboració de Teresa Rodríguez com a locutora del programa. S’han enregistrat 9 programes des del
passat juliol, que un cop emesos, estan disponibles a la carta a través del nostre compte d’IVOOX
(https://www.ivoox.com/en/podcast-bastidaradio_sq_f11240632_1.html).
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Exposició Patrimoni contra les cordes
L’exposició Patrimoni contra les cordes ha continuat el seu curs i ha visitat diverses localitats aquest
semestre. A més, hem començat a fer la distribució del catàleg, que fins ara no havíem pogut realitzar.
Aquesta és l’única despesa que justifiquem d’aquest projecte en aquesta memòria.

Arrelant el Territori
El projecte Arrelant el Territori s’ha completat a la comarca de l’Altiplà d’Utiel-Requena. I, per altra banda,
ja ha començat el treball en la zona de la Serra Calderona, on el col·lectiu Arrelaires treballa amb els
centres d’estudis del Camp de Túria i del Camp de Morvedre.
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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. Els altres recursos de que disposa la Federació són les quotes dels
centres federats i una ajuda de Caixa Popular per a la celebració dels Premis d’Investigació Jove. A la
taula següent podeu veure la previsió d’ingressos per al 2021.
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

Com ja hem explicat, els diners del Conveni s’utilitzen principalment per a les despeses de funcionalment,
però, també, en alguns projectes o activitats. Per això, de manera genèrica, apareixen els logos tant de
Conselleria, com de la IAM en el conjunt de material que edita i difon la Federació. A la següent taula
podeu veure el resum de les despeses en projectes i activitat, de les quals presentem justificació en la
següent Memòria, que seguidament desgranarem apartat per apartat.
Resum de despeses en projectes i activitats
Concepte

Import €

Premis d’Investigació Jove

7.224,90 €

Revista Bastida

4.087,20 €

Patrimoni contra les cordes

82,18 €

Arrelant el Territori

3.630,00 €
Suma total
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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, l’enviament dels tríptics a tots els centre d’educació secundària obligatòria públics
del País Valencià. En total, es fan prop de sis-cents enviaments. També hem dedicat recursos a l’acte de
lliurament dels premis, que és el primer cop que es fa: en concret hem pagat a la periodista Tere
Rodríguez per la presentació de l’acte, que es va fer al Castell d’Alaquàs.

Concepte

Import €

Enviaments instituts bases IV Premis Investigació Jove

241,73 €

Presentació acte lliurament dels III Premis d’Investigació Jove

85,00 €

Guardons III Premis Investigació Jove

600,00 €

Correcció i traducció III Premis Investigació Jove

848,17 €

Disseny i maquetació III Premis Investigació Jove

1.600,00 €

Impressió III Premis Investigació Jove

3.850,00 €
Suma total

7.224,90 €

Per altra banda, ja s’ha realitzat l’edició dels treballs guanyadors, que enguany ha suposat un cost més
elevat a causa del major nombre de treballs premiats. El tiratge és de 600 exemplars per a poder fer
l’enviament a tots els centres de secundària. L’enviament es farà a principis de l’any que ve. 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 acabat de pagat part dels guardons de la III edició. En concret, s’han pagat un premi
especial (300 €) i tres premis de finalistes (100 € cadascun).

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.
Les despeses d’enguany inclouen en els costos de disseny i impressió del número 5, que encara no s’ha
distribuït; els costos del disseny d’un suplement especial amb contingut exclusiu de cada centre; i els
costos del programa de ràdio on difonem els continguts de la revista. Aquest costos es limiten a la
col·laboració de la periodista Tere Rodríguez.
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Concepte

Import €

Disseny i maquetació número 5

1.431,00 €

Impressió número 5

1.591,20 €

Col·laboració Bastida Ràdio

765,00 €

Disseny i maquetació Suplement personalitzat centres d’estudis

300,00 €
Suma total

4.087,20 €

Pel que fa al suplement especial, aquesta és una nova iniciativa, que enguany comença amb l’IDECO
Horta Sud i que, més endavant, pensem que es pot estendre a la resta de centres d’estudis. Consisteix en
editar un futllet de quatre pàgines que s’encartarà conjuntament a Bastida, el contingut del qual
l’elaboren els propis centres d’estudis. El cost de la impressió serà a càrrec de cadascun dels centres.

Patrimoni contra les cordes
Respecte el projecte de Patrimoni Contra les cordes, les úniques despeses que justifiquem en aquesta
memòria són les corresponents als enviaments dels catàlegs a els diversos centres d’estudis federats on
ha estat l’exposició o es preveu que hi vaja.

Concepte

Import €

Enviament correu postal catàleg

82,18 €
Suma total

82,18 €

Arrelant el Territori
El projecte Arrelant el Territori s’està realitzant enguany en la comarca de l’Altiplà d’Utiel-Requena i
alhora a la zona de la Serra de la Calderona. És un projecte que, com ja hem dit, realitzem conjuntament
amb l’Associació Arrelaires, que al seu torn, es coordina amb els centres d’estudis locals i comarcals de
cada àrea on treballen.

Concepte

Import €

Finalització Arrelant el Territori Requena-Utiel i inici Calderona

3.630,00 €
Suma total
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