MEMÒRIA
D’ACTIVITATS
2018
CONSELL DE LA JOVENTUT DE XÀTIVA

DADES DE L’ENTITAT
Nom: Consell de la Joventut de Xàtiva.
Adreça: C/ Montcada nº14. Xàtiva. 46800.
Correu electrònic: cjxativa46800@gmail.com
Telèfon: 623176443.
CIF: V-46954582.

Entitats membre del CJX:
-

Agrupament Escolta Jamboree

-

Agrupament Escolta Cohinoor

-

Centre Júnior Atalaia

-

Juniors MD Corimbo

-

Juniors MD Llum i Sal

-

Divergents

-

Societat Protectora d’Animals de Xàtiva

-

Junta Local Fallera de Xàtiva

-

Escola de Danses de Xàtiva

-

Xàtiva No Yume

-

Joves de CCOO Comarques centrals

-

Joves Socialistes de Xàtiva

-

Joves PV – Compromís Xàtiva

-

Joves de Xàtiva Unida

-

Noves Generacions del PP de Xàtiva

-

Unió de Joves Comunistes d’Espanya-País Valencià

-

Slot Costera Scalextric

-

Muixeranga de Xàtiva “La Socarra”.

Aquest any han hagut uns xicotets canvis al llistat d’associacions membre. S’ha donat de baixa a
“Escola Valenciana” i s’han incorporat dues noves, “Slot Costera – Scalextric” i la “Muixeranga de
Xàtiva – La Socarrà”.

El nostre programa d’activitats per a 2018 estava basat en tres grans eixos, dintre dels quals s’han
realitzat diverses activitats i campanyes. Aquests eixos eren els següents:

1. CONSOLIDACIÓ DEL FUNCIONAMENT INTERN DEL CJX.
2. CONSOLIDACIÓ D’ACTIVITATS SIGNIFICATIVES DEL CJX.
3. SUPORT A LES ENTITATS MEMBRE.
A continuació expliquem el desenvolupament d’aquests eixos i les activitats que s’han realitzat
dintre de cadascun.

1. CONSOLIDACIÓ DEL FUNCIONAMENT INTERN DEL CJX
Aquest eix buscava cobrir la necessitat del Consell de la Joventut de Xàtiva d’establir una
metodologia organitzativa que garantira un funcionament estable i continu de treball diari dintre de
l’entitat més enllà del treball voluntari de totes les persones que formen l’assemblea i la comissió
permanent. És per això que es va decidir que la millor manera d’aconseguir aquest objectiu era
mitjançant la contractació d’un tècnic propi amb unes funcions determinades que s’encarregara de
gestionar totes aquelles qüestions necessàries per tal d’aconseguir un funcionament intern més fluid.
A banda de la contractació del tècnic, des del CJX hem elaborat material de difusió propi amb
informació sobre nosaltres, el nostre funcionament o els nostres objectius amb l’edició d’unes
targetes de visita, uns pòsters en format a2 i l’edició de 15.000 tríptics per a repartir.

2. CONSOLIDACIÓ D’ACTIVITATS SIGNIFICATIVES DEL CJX
Aquest eix buscava consolidar aquelles activitats més significatives que portem desenvolupant els
últims anys i que ens identifiquen de cara a les nostres associacions membre i a la ciutadania, com
són L’acte en memòria a les víctimes del Bombardeig, l’organització d’autobusos per visitar el Saló
del Manga i la Comic-Con, el concurs de Selfies Fallers i a la millor Escena Juvenil als Monuments
Fallers, els actes per celebrar l’Orgull LGTBI+, el programa Jove Associa’t 2018 i l’activitat que més
ens representa, la FesJove.

ACTE EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMENT DEL BOMBARDEIG DE XÀTIVA
Aquesta activitat va ser organitzada de manera conjunta entre el Consell de la Joventut de Xàtiva i
la Regidoria de Memòria Històrica de l’Ajuntament de Xàtiva, en la que a banda de preparar els
diferents aspectes de l’acte, el CJX va encarregar dues corones de flors i 100 clavells rojos per
depositar-los als peus de “L’aixopluc” al final de l’acte per tal de d’homenatjar les víctimes del
bombardeig.

VISITES AL SALÓ DEL MANGA DE VALÈNCIA I A LA COMIC-CON VALÈNCIA 2018
Com ja és habitual, per a aquestes activitats el CJX va facilitar un autobús d’anada i tornada a
València per tal de visitar el Saló del Manga de novembre i la Comic-Con de febrer que tenen lloc a
la Fira de Mostres de València.

PREMI A LA MILLOR ESCENA JUVENIL ALS MONUMENTS FALLERS 2018
Aquesta activitat, també igual que els anys anteriors, va constar d’un concurs on les comissions
falleres que van voler participar havien d’incloure al seu monument una escena (correctament
senyalitzada tal i com s’estipulava a les bases) que fera referència a diferents qüestions relacionades
amb la joventut.
El premi, atorgat pel CJX, va estar valorat amb 200€ per a la comissió fallera guanyadora. A més, el
CJX va facilitar a les comissions participants els cartells i senyals necessàries per tal d’identificar i
assenyalar l’escena dintre dels monuments.

CONCURS DE SELFIES FALLERS 2018
Aquesta activitat, de la mateixa manera que els anys anteriors, va constar d’un concurs de selfies on
els participants havien de publicar, atenent a unes bases, un selfie amb temàtica fallera a qualsevol
de les nostres xarxes socials.

ACTES PER CELEBRAR L’ORGULL LGTBI+ 2018
Per a aquesta celebració s’organitzen cada any una sèrie d’accions tant des del CJX com des de les
Regidories de Joventut i de Dona i Igualtat de l’Ajuntament de Xàtiva de manera conjunta.
Aquest any, les activitats van consistir en un parlament a la porta de l’ajuntament, la il·luminació de
la plaça del mercat mitjançant filtres de colors i una celebració al pati de la Casa de la Joventut per
a la que es van comprar una sèrie de banderes i banderoles i es va llogar equipament sonor per tal
de sonoritzar l’acte, que va consistir en l’actuació del DJ Aníbal Gómez .
A més, es va invertir en publicitat dintre del diari local “L’informador” per tal de difondre d’una
manera més amplia les activitats organitzades.
D’altra banda, el CJX va organitzar un concurs de cartells en el que el cartell guanyador va servir
d’imatge per promocionar els actes i fer una exposició al hall de la Casa de la Joventut amb tots els
cartells presentats. El premi del concurs, atorgat pel CJX, va estar valorat amb 200€ per a la persona
guanyadora.

JOVE ASSOCIA’T 2018
Aquesta iniciativa ha tingut com a objectiu principal reunir joves amb interessos i inquietuds
comunes a través d'una sèrie d'encontres sectorials temàtics on els participants han pogut
expressar-se i posar en comú els seus interessos baix el paraigua d'una temàtica central assignada a
cada encontre. A més, ha permès als participants conèixer més de prop el Consell de la Joventut de
Xàtiva i la seua tasca, tindre un primer contacte amb el món de l'associacionisme i teixir sinèrgies
amb gent que no es coneixia o no havien tingut un contacte directe però que comparteixen el gust
per una mateixa temàtica.
D'altra banda, s'ha aconseguit crear grups de treball amb la gent que ha participat als encontres amb
l'objectiu de seguir reunint-se i treballar de manera autònoma al CJX per tal de realitzar propostes
d'activitats i campanyes relacionades amb el seu sector.
Els encontres s'han desenvolupat baix la dinamització del tècnic del CJX, que ha estructurat les
sessions en diferents apartats (interessos dels participants, anàlisi de l'entorn, mancances, propostes,
torn obert de debat...) i s'ha posat a la seua disposició per tal d'assessorar-los a través del servei
anomenat "Laboratori d'Associacions".
Com a material de suport, s'ha facilitat a cada participant un bolígraf i una llibreta personalitzats
amb la imatge de la campanya i les dades del CJX, així com unes targetes dissenyades per tal de fer
propostes i utilitzar-les per a les dinàmiques realitzades a cada sessió. Per tal de promocionar els
encontres es varen elaborar cartells i díptics amb la imatge de la campanya, la programació dels
encontres i les dades de contacte del CJX.
Els encontres realitzats han sigut els de "Història-Patrimoni-Memòria" i "Feminisme-IgualtatDiversitat" i ja està previst continuar amb la campanya i organitzar més encontres amb altres
temàtiques d'interès per als joves a les pròximes programacions.

FESJOVE 2018
El passat 27 d'octubre vàrem realitzar a l’estació d'autobusos de Xàtiva la Fes-Jove 2018, l'activitat
més important del CJX que es fa de manera anual i on es realitzen activitats de tot tipus, com la fira
d'entitats, tallers i jocs per part de les associacions, xerrades, actuacions, etc. Realitzar aquesta
activitat al mes d'octubre va permetre que els membres de les associacions (sobretot els usuaris
d'associacions d'oci i temps lliure com Scouts o Juniors) participaren de manera activa en totes les
activitats organitzades ja que en aquestes dates ja havien començat la seua activitat anual.
Un dels principals atractius va ser la fira d'entitats, on cada associació i entitat, membre o no del CJX,
va poder mostrar la seua tasca així com les activitats que realitzen de manera habitual, a més de
realitzar una activitat, joc o taller per als assistents.

A banda dels estands de les associacions, hi havien altres espais com bé “L’espai de Participació
propi del CJX” per tal d'informar sobre què és el CJX i agafar idees i propostes amb la dinamització
d’un TASOC contractat, un “Espai amb jocs i danses” per als més menuts dinamitzat per dos monitors
contractats, i un “Espai Tecnològic” on es trobava la videoconsola Nintendo Switch amb els videojocs
Mario Kart i Nintendo Labo, acompanyat d’un taller on els participants havien de construir amb
cartró el seu propi robot per a utilitzar-lo al videojoc, tot dinamitzat per dos monitors amb
experiència en activitats d’aquest tipus.
A més d’aquests espais fixes, es van realitzar moltes altres activitats com bé l’Opina Jove, que consta
d’un fòrum de participació juvenil que realitza el Consell Valencià de la Joventut, una demostració
de Scalextric a càrrec de l’associació membre Slot Costera, l’actuació i taller de la Muixeranga de
Xàtiva acompanyada de la Colla de Dolçainers “La Socarrà”, un taller de “Soft Combat” organitzat per
l’associació membre Xàtiva No Yume, un taller de xapes realitzat per Divergents, una “Poké-Trobada”
o l’actuació del Mag Barfi per als més menuts.

3. SUPORT A LES ENTITATS MEMBRE
A banda del foment de l’associacionisme juvenil entre altres, una de les funcions principals del CJX
és la de donar suport a les seues entitats membre, tant en qüestions d’assessorament com facilitant
equipament material del que dispose o ajudant-les en la realització d’activitats que per elles mateixa
no podrien realitzar. És per això que disposem del servei anomenat “Borsa de Material” on les
associacions poden demanar una sèrie de materials i equipament per a utilitzar-ho a les seues
activitats i que aquest any s’ha ampliat amb la compra d’un projector, 20 cadires i caixes d’ordenació
per tal de guardar i protegir el material de la borsa.
A banda d’això, el CJX sol ajudar a les associacions que així ho demanen a realitzar de manera
coorganitzada alguna activitat puntual, on l’associació realitza el treball organitzatiu i el CJX aporta
els mitjans necessaris per fer-la possible. Aquest any s’han coorganitzat tres activitats amb
associacions membre, els actes del 35 aniversari de l’Agrupament Escolta Jamboree de Xàtiva, un
correbars amb xaranga a la fira d’agost amb Joves Socialistes de Xàtiva i un concurs de cartells per
a la “III Trobada de Muixerangues” amb la Muixeranga de Xàtiva.

