Josep Vicent Frechina continua al front de la
Federació d’Idecos del País Valencià
L’Assemblea ha aprovat els canvis dels estatuts i ha triat una nova Junta
Directiva que falcarà el treball dels centres d’estudis locals i comarcals
Representants de més d’una vintena d’Instituts i Centres d’Estudi locals i comarcals del
País Valencià s’han reunit a l’Octubre Centre de Cultura Contemporània, amb l’objectiu de
restaurar aquesta infraestructura cultural i investigadora del País Valencià, a fi d’adaptar-la
als nous temps i posar-la al servei de la societat que l’anima.
D’aquesta manera, l’Assemblea ha decidit aprovar els canvis d’adaptació dels antiquats
estatuts que regien la vida d’aquesta federació i, al mateix temps, ha triat una Junta
Directiva que ha de procurar el bo i millor d’aquesta agrupació voluntària d’associacions,
instituts i centres d’estudi escampats arreu les comarques valencianes.
Així doncs, Josep Vicent Frechina, Josep Lluís Queixal, Francesc Aracil, Manel Pastor i
Antoni Esteve, configuren el quintet dirigent d’aquesta directiva que se completa amb Toni
Espinosa, Emili Casanova, Josep Vicent López i Zequi Castellano, amb l’objecte d’abordar
els nous temps que se li obren a la Federació d’Instituts d’Estudis Locals i Comarcals del
País Valencià.
A l’esmentada assemblea, s’ha dissenyat un full de ruta que portarà a aquesta organització
supracomarcal, a encetar noves vies de col·laboració amb les institucions autonòmiques,
amb objecte d’establir els llaços pertinents per tal que els centres d’estudi locals i
comarcals puguen desenvolupar una tasca profitosa i amb major suport.
Per al president Josep Vicent Frechina, “els canvis originats arran les darreres eleccions
autonòmiques i locals, animen a federacions com la nostra, a posar-se les piles i continuar
treballant en favor del redreçament cultural dels nostres pobles i les nostres comarques”.
Serà així com la Federació, potenciarà l’anàlisi de la problemàtica local i comarcal del País
Valencià des de diverses perspectives, defensarà, al costat dels centres d’estudis federats,
el patrimoni cultural, natural, històric i artístic d’arreu del territori, tot i fomentant la seua
catalogació, conservació i divulgació.
Amb la solució presa per l’Assemblea, es procurarà sensibilitzar els poders públics i les
entitats ciutadanes, sobre les necessitats comarcals i locals existents al mapa polític del
País Valencià i, d’aquesta manera, s’organitzaran en breu, unes jornades en col·laboració
amb el Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València
Estudi General, amb objecte de recuperar memòria històrica en aquest 85è aniversari de la
proclamació de la Segona República.
Igualment s’obriran camins de diàleg amb les institucions culturals aixoplugades sota el
paraigua de les diputacions de cada una de les demarcacions valencianes, a fi d’establir
ponts de col·laboració i sinèrgies tendents al treball en comú dins d’aquestes àrees que
preocupen i ocupen els instituts i centres d’estudi locals i comarcals.
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