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CONSOLIDACIÓ DEL FUNCIONAMENT INTERN DEL CJX 

Per tal de 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, 

l’any 2018 es va aprovar la contractació d’un tècnic a mitja jornada que gestionara diàriament 

aquestes qüestions.  
 

Aquest contracte finalitza al mes de setembre del 2019, per això, la nostra intenció és mantenir 

durant aquest 2019 el personal contractat, almenys, fins que finalitze el seu contracte. 

 
 

 

ACTIVITATS 

ACTE EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DEL BOMBARDEIG DE XÀTIVA 2019 
 

Aquesta activitat esta 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 encarrega tres corones de flors i 200 clavells rojos per depositar-

los als peus de “L’aixopluc” al final de l’acte per tal de d’homenatjar les víctimes del bombardeig. 
 

A més, aquest any el CJX hem realitzat 500 exemplars d’una Unitat Didàctica en col·laboració amb 

l’IES Josep de Ribera anomenada “El Bombardeig de l’Estació de Xàtiva de 1939” per tal de treballar-

la a classe d’història als instituts IES Josep de Ribera i IES Simarro. 

 

 

VISITES A LA EXPOJOVE I AL SALÓ DEL MANGA DE VALÈNCIA DE MAIG I NOVEMBRE 
 

Com ja és habitual, per a aquestes activitats el CJX facilitarà un autobús d’anada i tornada a València 

per tal de visitar aquests esdeveniments que tenen lloc a la Fira de Mostres de València. 

 

 

CONCURS DE SELFIES FALLERS 2018 
 

Aquesta activitat, de la mateixa manera que els anys anteriors, consta d’un concurs de selfies on els 

participants han de publicar, atenent a unes bases, un selfie amb temàtica fallera a qualsevol de les 

nostres xarxes socials. 

 

 

ACTES PER CELEBRAR L’ORGULL LGTBI+ 2019 
 

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. 
 

La programació d’activitats referent a aquesta celebració s’elaborarà a través d’una comissió de 

treball oberta que començarà a treballar mesos abans dels actes. 



JOVE ASSOCIA’T 2019 
 

Aquesta iniciativa té com a objectiu principal reunir joves amb interessos i inquietuds comunes a 

través d'una sèrie d'encontres sectorials temàtics on els participants puguen expressar-se i posar en 

comú els seus interessos baix el paraigua d'una temàtica central assignada a cada encontre. 
 

Per als mesos de març i abril ja s’han programat dos encontres amb les temàtiques “Feminisme – 

Igualtat – Diversitat” i “Joves Creadors”, i està previst realitzar una programació bimensual durant 

tot el 2019. Per tal de promocionar aquests encontres s’elaboraran una sèrie de díptics amb la 

programació bimensual. 

 

 
CURS D’ORATÒRIA 
 

El jovent, ja siga per motius d’estudis o de feina, ens veiem moltes vegades davant la situació de 

tindre que realitzar presentacions, conferències o parlar en públic en algun esdeveniment. Per això, 

creiem positiu realitzar un curs d’oratòria per tal de millorar i aprendre diferents aspectes relacionats 

amb l’expressió oral i corporal. 

 

 

CONCURS DE CARTELLS PER A LA TROBADA DE MUIXERANGUES 
 

Per tal de preparar la “III Trobada de Muixerangues a Xàtiva” el CJX i la Muixeranga de Xàtiva hem 

col·laborat realitzant un concurs de cartells en el que el cartell guanyador es convertirà en el cartell 

oficial d’aquesta trobada. 

 

 

 

CAMPANYES 

CAMPANYA COLZE A COLZE 

La campanya Colze a Colze és una iniciativa que vol centrar-se en les nostres entitats membre, i que 

comporta accions tant de dinamització interna com de promoció i visibilitat d’aquestes. Les diferents 

accions i activitats que composen aquesta campanya són les següents: 

 

 

ENCONTRES INDIVIDUALS AMB LES ASSOCIACIONS MEMBRE 
 

Des del CJX volem apropar-nos a les nostres associacions membre per tal de conèixer més a fons la 

seua realitat, per això, creguem que serà positiu realitzar una sèrie de reunions individuals amb 

cadascuna d’elles per tal d’enfortir els vincles que ens uneixen. En aquestes reunions volem fer una 

mena d’anàlisi de la situació de cadascuna (necessitats, carències, punts forts) així com de la relació 

d’aquestes amb el CJX.  



Aquestes reunions es dividirien en dos; una primera reunió amb els membres de la junta i els seus 

representants al CJX per fer un anàlisi més profund, i una segona reunió amb la resta de membres 

de l’associació que puguen estar interessats en conèixer el funcionament del CJX i implicar-se 

d’alguna manera. 

 

 

REVISTA “ASSOCIATS 2019” 
 

La revista Associats és una iniciativa que vàrem emprendre l’any 2003 amb l’objectiu d’editar una 

publicació anual en format físic en la que es mostrara la tasca del CJX i de les nostres entitats membre, 

és a dir, allò més significatiu que s’havia realitzat durant el transcurs de cada any, acompanyat 

d’articles i notícies d’actualitat local i d’interès per al jovent. 
 

Malauradament, aquest projecte solament es va materialitzar en tres edicions ja que per motius 

econòmics i de funcionament intern del CJX es va tindre que cancel·lar. 
 

Actualment al CJX hem aconseguit consolidar un funcionament intern més fluid, i és per això que 

ens hem proposat reprendre aquest projecte realitzant l’edició de 2019, en format físic i digital, amb 

la intenció de continuar editant aquesta revista de manera anual els propers anys. 
 

*La realització d’aquesta revista en format físic estarà subjecta a l’adquisició d’uns ingressos que 

s’explica a l’apartat INGRESSOS EXTRA. 

 

 

GUIA DE CAMPAMENTS JUVENILS DE XÀTIVA 
 

El Consell de la Joventut de Xàtiva està format per associacions juvenils de diferents àmbits, entre 

elles aquelles d’educació no formal que treballen en l’àmbit de l’oci i el temps lliure i l’educació en 

valors. Aquestes associacions es caracteritzen, a banda de la seua tasca setmanal, per la realització 

d’acampades i campaments d’estiu. 
 

Per això, des del CJX volem editar una guia en forma de díptic (física i digital) on apareguen els 

campaments d’estiu d’aquestes entitats amb tota la informació necessària com bé la data, el lloc de 

realització, el preu i les activitats que es solen realitzar per tal de que la gent tinga al seu abast l’oferta 

de campaments que es realitzen i convidar-los a participar d’aquests. 
 

*La realització d’aquesta guia en format físic estarà subjecta a l’adquisició d’uns ingressos que 

s’explica a l’apartat INGRESSOS EXTRA. 

 

 

ACAMPADA URBANA DE L’ASSOCIACIONISME JUVENIL 
 

L’acampada Urbana de l’Associacionisme Juvenil va ser una iniciativa que va dur a terme el CJX l’any 

2005 però que solament va comptar amb una edició, és per això que ens hem proposat reprendre-

la aquest any. Es tracta d’una acampada dintre de la ciutat en la que participaran els integrants de 

les diferents associacions membre del CJX i en la que es realitzen una sèrie d’activitats lúdiques amb 



programacions adaptades a participants des dels 6 fins als 30 anys, amb una duració de dos dies en 

la que es dormirà en tendes de campanya a un parc de la ciutat. 

 

 

FESJOVE 2019 
 

La FesJove és l’activitat més important que organitza el CJX al llarg de l’any, una fira de 

l’associacionisme juvenil en la que totes les associacions membre mostren la seua tasca i fan una 

xicoteta demostració del que son i de les seues activitats habituals realitzant una sèrie d’activitats i 

tallers. 
 

A banda, s’organitzen activitats complementàries a les que organitza cada entitat com fòrums de 

participació, actuacions musicals i teatrals, xerrades, un dinar popular, etc. La programació 

d’activitats referent a aquest esdeveniment s’elaborarà a través d’una comissió de treball oberta 

que començarà a funcionar mesos abans de l’acte. 

 

 

INGRESSOS EXTRA 

 

«AJUDES AL FOMENT DEL VALENCIÀ I A PROJECTES SINGULARS DE FOMENT DEL MULTILINGÜISME 

EN L'ÀMBIT SOCIAL» 

 

El CJX som una entitat implicada en la defensa de la nostra llengua i la posada en valor de la cultura 

de la nostra terra en tots els seus àmbits, per això utilitzem el valencià en tots els nostres projectes 

i activitats, material de difusió i tota aquella informació que publiquem a la nostra web i als nostres 

perfils, a més de participar en diferents actes culturals i commemoratius relacionats amb la nostra 

identitat com a poble. 
 

Per això, hem sol·licitat aquesta subvenció per tal d’adquirir uns ingressos extra que ens permetran 

realitzar una sèrie d’activitats i accions que complementen el nostre programa d’activitats i que 

s’expliquen a continuació:  

 

REVISTA “ASSOCIATS 2019” (EDICIÓ FÍSICA) 
 

Amb aquesta ajuda podrem realitzar 1000 exemplars en format A4 en color, que es distribuiran de 

manera gratuïta entre les associacions membre, a la nostra seu, a la Casa de la Joventut de Xàtiva i 

a la resta d’edificis municipals de la nostra localitat.  

 

 

GUIA DE CAMPAMENTS JUVENILS DE XÀTIVA (EDICIÓ FÍSICA) 
 

Amb aquesta ajuda podrem realitzar 500 exemplars en format A5 en color, que es distribuiran de 

manera gratuïta pels edificis municipals, escoles, instituts i per les diferents escoles d’estiu que es 

realitzen a Xàtiva. 



CAMPANYA DE PROMOCIÓ DEL RECICLATGE 
 

El CJX som una entitat conscienciada amb la cura del medi ambient i el reciclatge, col·laborant en 

diferents ocasions amb el Consorci de Residus i altres entitats d’aquest àmbit realitzant activitats i 

campanyes de foment del reciclatge i conservació del medi ambient. 
 

Per això, volem realitzar uns pòsters on s’explique de manera gràfica la importància de reciclar i com 

fer-ho correctament. Constaria de 4 dissenys diferents, en els que s’explique per separat allò que cal 

llançar als contenidors de Paper i Cartró (blau), Envasos (groc), Vidre (verd) i Orgànic i Resta 

(marró/gris). Es realitzarien 100 exemplars que es repartirien entre les associacions membre del CJX. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


