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D’ACTIVITATS
-2020CONSELL 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: G-46954582.
ENTITATS MEMBRE DEL CJX:
-

Agrupament Escolta Jamboree

-

Agrupament Escolta Cohinoor

-

Centre Júnior Atalaia

-

Juniors MD Corimbo

-

Divergents

-

Societat Protectora d’Animals de Xàtiva

-

Junta Local Fallera de Xàtiva

-

Xàtiva No Yume

-

Joves de CCOO Comarques centrals

-

Joves Socialistes de Xàtiva

-

Joves PV – Compromís Xàtiva

-

Joves de Xàtiva Unida

-

Slot Costera Scalextric

-

Muixeranga de Xàtiva “La Socarra”

-

Creu Roja Xàtiva

-

Grup de Danses Socarrel

-

Land Of Hope

-

Arc de Sant Martí LGTBI+

En aquest document fem un recull del que ha suposat la gestió de la Comissió Permanent i del tècnic del CJX al
llarg d’aquest 2020, aglutinant totes les accions, serveis i activitats que s’han realitzat i que s’agrupen en 8 apartats.
Des del Consell de la Joventut de Xàtiva volem donar les gràcies a totes les associacions membre per fer possible
aquesta tasca, al Consell Valencià de la Joventut i a les diferents administracions que a través de subvencions i
convenis ens doten dels recursos econòmics necessaris per poder funcionar dia a dia i realitzar totes les accions
que es presenten en aquesta memòria de gestió.

1. GESTIÓ ORDINÀRIA DEL CJX
La Comissió Permanent (o junta directiva), formada per representants de diferents associacions membre del CJX i
el tècnic contractat s’han encarregat de la gestió diària de l’entitat atenent a les directrius aprovades en les diferents
assemblees celebrades al llarg de l’any, executant el programa d’activitats, oferint una sèrie de serveis a les
associacions i a la joventut, reunint-se amb les administracions i altres organismes o entitats, gestionant les
subvencions que ens permeten obtindre els ingressos necessaris per a desenvolupar la nostra tasca, etc. Als
apartats següents explicarem amb més detall tota la tasca realitzada.

2. SERVEIS QUE S’HAN OFERIT
Tal i com hem explicat abans, des de CJX s’han oferit una sèrie de serveis permanents tant per a les associacions
que hi formen part com per al conjunt de la joventut, entre els que destaquem els següents:
•
•
•
•
•

Atenció directa al públic. Informació juvenil: Resoldre dubtes i informació d’interès per a la joventut.
Informació sobre com constituir una associació juvenil i com obtindre certificats digitals.
Suport en la gestió de subvencions i altres tràmits legals i burocràtics.
Contacte, assessorament i resolució de dubtes a associacions.
Informació referent a la normativa i les restriccions relacionades amb la COVID-19.

3. SUPORT A LES ASSOCIACIONS MEMBRE DEL CJX
Una de les funcions principals del CJX és la de donar suport a les seues entitats membre, tant en qüestions
d’assessorament gràcies als serveis que hem oferit com facilitant equipament material i ajuda en la realització
d’activitats que per elles mateixa no podrien realitzar. En aquest sentit s’ha estat en tot moment al costat de les
associacions en un any tan complicat a causa de la pandèmia. Destaquem les següents accions:
•
•
•
•
•
•

Facilitació de material de desinfecció i de contingència contra la COVID-19.
Facilitació i explicació de protocols i normativa relacionada amb la COVID-19.
Ampliació de la “Borsa de Material” amb equipament útil per a la realització d’activitats.
Accions i iniciatives per donar visibilitat de la tasca de les associacions*.
Realització de Cursos de Formació adaptats a les necessitats de les associacions*.
Elaboració de material gràfic amb informació de les associacions*.

*Les activitats i accions concretes apareixeran enumerades a l’apartat “Activitats Realitzades”.

4. PRESÈNCIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ, xarxes socials i lloc web
Un dels factors determinants per a que les nostres accions siguen més útils i efectives és que aquestes arriben al
major número de gent possible i que es conega la nostra tasca i la de les associacions membre. Per això en aquest
2020 hem consolidat un programa setmanal en “Ràdio Xàtiva Cadena SER” on cada divendres hem intervingut per
explicar allò que s’estava fent en cada moment i donar visibilitat a les nostres accions i als problemes de la joventut.
A banda, de manera eventual també hem acudit a altres emissores locals com “COPE Intercomarcas” i “Xtradio
Xàtiva”. A banda d’acudir a la ràdio, hem mantingut un contacte constant amb la premsa escrita i digital del municipi
enviant articles d’opinió, cròniques i notes de premsa de les accions o activitats més significatives que hem realitzat.
Tampoc ens hem oblidat de les Xarxes Socials, el mitjà per excel·lència del segle XXI i de la joventut, que s’ha
consagrat com al principal canal de difusió del CJX conjuntament amb el nostre lloc web (www.cjxativa.org).

5. INTERLOCUCIÓ I INCIDÈNCIA POLÍTICA AMB L’ADMINISTRACIÓ: DEFENSA DELS DRETS I
REIVINDICACIONS DE LA JOVENTUT
El CJX, atenent a la nostra responsabilitat d’actuar com a interlocutor vàlid entre la joventut i les associacions
juvenils amb les administracions per tal de garantir l’elaboració de polítiques públiques, hem desenvolupat una
tasca d’incidència política (especialment amb l’ajuntament de Xàtiva) realitzant reunions mensuals amb la
Regidoria de Joventut per tal de traslladar el nostre punt de vista sobre les polítiques juvenils i debatre sobre els
problemes i necessitats de la joventut i realitzar campanyes de conscienciació conjuntes. D’altra banda, també
hem treballat conjuntament amb altres regidories de l’ajuntament com Medi Ambient, Dona i Igualtat o Memòria
Històrica buscant la màxima transversalitat en les polítiques que afecten als i les joves. Fruit d’aquest treball conjunt
es desprenen accions com les següents i activitats concretes que s’expliquen a l’apartat corresponent:
•
•
•

Participació en el Consell de les Dones per la Igualtat (consell consultiu de l’ajuntament de Xàtiva).
Participació en el diagnòstic i l’elaboració del “Pla d’Ocupació Juvenil”.
Entitat observadora en la gestió de les “Beques de transport” de la Regidoria d’Educació.

6. ESPAIS DE PARTICIPACIÓ: ASSEMBLEES, GRUPS DE TREBALL, COMISSIONS, JORNADES
El Consell de la Joventut de Xàtiva funcionem de manera assembleària, és a dir, que l’assemblea (formada per
representants de les associacions juvenils i màxim òrgan de decisió del CJX) marca les nostres línies d’actuació i
aprova, entre moltes altres coses, el programa d’activitats i el pressupost de cada any, decisions que posteriorment
són executades per part de la Comissió Permanent, també escollida cada 2 anys per l’assemblea. A banda d’això,
en l’assemblea també es debat sobre qüestions que afecten directament a les associacions i a la joventut, es
traslladen queixes o reivindicacions, s’aproven resolucions que determinen l’opinió del CJX sobre diferents
assumptes o que recullen demandes de cara a l’administració, es proposen activitats i iniciatives, etc. A banda de
les assemblees, des de la CP ens agrada crear altres espais de participació i decisió que es poden reunir de manera
més periòdica o informal, d’urgència, per tractar temes concrets o organitzar activitats puntuals.
•
•
•

Realització d’assemblees i reunions al llarg de l’any (presencials i telemàtiques degut a la pandèmia).
Grups de treball (acte del Bombardeig, elaboració del Programa d’activitats, adaptació a la COVID-19).
Creació de la Comissió d’Associacions d’Educació No Formal.

7. PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS I ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
El CJX, com a Consell Local de la Joventut, formem part i participem de diferents entitats i organismes a nivell
local, comarcal i autonòmic. És important potenciar aquest treball en xarxa per donar millor resposta a les
necessitats de la joventut, per això en aquest 2020 hem consolidat i potenciat la nostra participació al Consell
Valencià de la Joventut i hem col·laborat amb altres entitats externes, Consells Locals de la Joventut i altres
associacions de caràcter local:
•
•
•
•
•
•
•

Participació als espais formals de decisió del CVJ (assemblees, plenàries i grups de treball).
Participació en jornades formatives i interassociatives del CVJ.
Participació al “Trovacolo 2020” (Trobada de Consells Locals) del CVJ.
Col·laboració amb La Mancomunitat de Municipis La Costera – La Canal.
Formar part de l’avaluació i elaboració del “PATEC” (Pla “Avalem Territori” per a la creació d’ocupació).
Assistir al Consell de Participació Social del COR (Consorci de Residus).
Participació a les jornades participatives del Pla Local de Gestió de Residus del COR.

8. ACTIVITATS I ACCIONS REALITZADES en 2020
Al llarg d’aquest 2020 hem realitzat un gran número d’activitats i accions, molt diverses unes d’altres, buscant
sempre el màxim benefici per al teixit associatiu juvenil i els i les joves de la ciutat. Ha sigut un any molt complicat,
tenint en compte el punt d’inflexió que es va produir al mes de març amb l’estat d’alarma, el confinament i la
posterior desescalada, l’arribada de la segona onada, les restriccions i els constants canvis en les normatives. No
obstant això, des del CJX teníem clar que la nostra tasca no es podia quedar aturada i que més que mai era
necessària la nostra ajuda i el nostre suport. En aquest sentit vam reciclar i reinventar el nostre programa d’activitats
així com el nostre funcionament de forma telemàtica per adaptar-nos a la situació.
A continuació fem un recull de totes aquestes activitats, agrupades segons les seues característiques, i de les que
es pot trobar molta més informació a les nostres Xarxes Socials, al nostre lloc Web i a la “Revista Associats 2020”,
l’edició que realitzem de manera anual i que aglutina tota la tasca realitzada al llarg de cada any:

ACCIONS I CAMPANYES DE CONCIENCIACIÓ I REIVINDICACIÓ:
-SOBRE DEMOCRÀCIA, DRETS HUMANS I PARTICIPACIÓ JUVENIL

• ACTE D’HOMENATGE A LES VÍCTIMES DEL BOMBARDEIG DE L’ESTACIÓ DE XÀTIVA.
➢ https://cjxativa.org/emocio-memoria-i-joventut-a-lacte-dhomenatge-a-les-victimes-del-bombardeig/
• UNITAT DIDÀCTICA SOBRE EL BOMBARDEIG (es va treballar als instituts de la ciutat).
➢ https://cjxativa.org/el-cjx-publica-una-unitat-didactica-sobre-el-bombardeig/
• CAMPANYA 1 DE MAIG: DIA DEL TREBALLADOR I LA TREBALLADORA.
➢ https://cjxativa.org/1-de-maig-dia-internacional-dels-treballadors/
• CAMPANYA PER AL DIA INTERNACIONAL DE LA JOVENTUT. 12 D’AGOST. (Conjunta amb l’ajuntament).
➢ https://cjxativa.org/el-consell-de-la-joventut-celebra-el-dia-internacional-de-la-joventut/
• CAMPANYA DE VISIBILITZACIÓ DELS SINDICATS UNIVERSITÀRIS.
➢ https://cjxativa.org/el-cjx-llanca-la-campanya-coneix-els-sindicats-destudiants-universitaris/
•
➢
➢
➢
➢
➢

DIES INTERNACIONALS DESTACATS (Violència, Feixisme, LGTBI-fòbia, Jocs d’Atzar, 25 d’abril, etc.).
https://www.facebook.com/CJXativa/photos/2771168636539574/
https://www.facebook.com/CJXativa/photos/2797773440545760/
https://www.facebook.com/CJXativa/photos/2807603959562708/
https://www.facebook.com/CJXativa/photos/2808571209465983/
https://www.facebook.com/CJXativa/photos/2626576240998815/

-SOBRE ECOLOGISME I RESPECTE A LA NATURA

• “FEMNATURA”. NETEJA DEL PARATGE NATURAL DE LA COVA NEGRA I RECICLATGE DELS RESIDUS.
➢ https://cjxativa.org/femnatura-recull-mes-de-190-kg-de-residus-als-paratges-naturals-de-xativa/
• CAMPANYA PER AL FOMENT DEL RECICLATGE “RECICLEM, SALVEM EL MÓN”.
➢ https://cjxativa.org/el-cjx-llanca-la-campanya-reciclem-salvem-el-mon-per-celebrar-el-dia-del-mediambient/

-SOBRE FEMINISME, IGUALTAT I DRETS LGTBI+

• PARTICIPACIÓ A LA MANIFESTACIÓ DEL 8 DE MARÇ.
➢ https://cjxativa.org/el-cjx-i-les-associacions-juvenils-participen-a-la-manifestacio-del-8m/
• CAMPANYA A LES XARXES SOCIALS PER REIVINDICAR EL 25 DE NOVEMBRE.
➢ https://cjxativa.org/el-cjx-reivindica-el-dia-internacional-de-leliminacio-contra-la-violencia-de-les-dones/
• ACTE CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA A CÀRREC DEL CJX EL 25 DE JULIOL.
➢ https://cjxativa.org/el-consell-de-la-joventut-organitza-lacte-contra-la-violencia-masclista-del-25-de-juliol/
• SETMANA DE L’ORGULL LGTBI+ XÀTIVA 2021 (conjuntament amb l’ajuntament i Arc de Sant Martí).
➢ https://cjxativa.org/presentem-la-programacio-de-la-setmana-de-lorgull-lgtbi-2020/
➢ https://cjxativa.org/la-lectura-del-manifest-va-donar-inici-a-la-setmana-de-lorgull-lgtbi-2020/

-SOBRE OCI SALUDABLE I SALUT AFECTIVO-SEXUAL

• CAMPANYA DE RECOMANACIONS PER A LES FALLES 2020 (finalment anul·lada per la pandèmia).
➢ https://cjxativa.org/el-cjx-presenta-una-campanya-de-recomanacions-per-a-falles/
• CAMPANYA DIA INTERNACIONAL DE LA LLUITA CONTRA LA SIDA/VIH. (Conjunta amb l’ajuntament).
➢ https://www.facebook.com/CJXativa/photos/2828176100838827

ACTIVITATS D’OCI ALTERNATIU
• VISITA A EXPOJOVE 2020. FIRA DE LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT. (autobús d’anada i tornada).
➢ https://cjxativa.org/el-cjx-organitza-una-visita-a-expojove-per-al-3-de-gener-de-2020/
• SORTEIG DE SELFIES FALLERS (finalment anul·lat per la pandèmia).
➢ https://cjxativa.org/el-cjx-presenta-el-sorteig-de-selfies-fallers-amb-8-premis-de-50e/
• VISITA A LA CRIDA I LA PRIMERÀ MASCLETÀ DE L’ANY (autobús d’anada i tornada).
➢ https://cjxativa.org/autobus-danada-i-tornada-a-valencia-crida-i-primera-mascleta-1-de-marc/
•
➢

SORTEIG DE SELFIES PASQUERS (a través de les Xarxes Socials durant el confinament).

https://cjxativa.org/presentem-el-sorteig-de-selfies-pasquers-amb-5-premis-de-10e-participa-del-14-al-20-dabril/

ACCIONS FORMATIVES
•
•
•
➢

CURS DE GESTIÓ DE XARXES SOCIALS PER A ENTITATS (a càrrec de la Borsa de Formació del CVJ).
CURS D’INCIDÈNCIA POLÍTICA (a càrrec de la Borsa de Formació del CVJ).
CURS DE PERSPECTIVA DE GÈNERE PER A COL·LECTIUS (a càrrec de la Borsa de Formació del CVJ).
https://cjxativa.org/el-consell-de-la-joventut-de-xativa-ofereix-3-formacions-gratuites-per-a-lesassociacions/

• CURS PER A APRENDRE A SOL·LICITAR I GESTIONAR LA SUBVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE XÀTIVA.
➢ https://cjxativa.org/el-consell-de-la-joventut-organitza-un-curs-per-a-sollicitar-la-subvencio-aassociacions-juvenils/

ACCIONS I MATERIAL DE VISIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ
• EXPOSICIÓ DE LA REVISTA ASSOCIATS 2020 A LA CADA DE LA JOVENTUT DE XÀTIVA.
➢ https://cjxativa.org/la-casa-de-la-joventut-acull-lexposicio-de-la-revista-associats-2019-del-cjx/
• TRIPTIC ENVIAT A TOTES LES CASES DE LA CIUTAT “ENFORTIM L’ASSOCIACIONISME JUVENIL”.
➢ https://cjxativa.org/el-cjx-apropa-les-associacions-juvenils-a-les-cases-de-la-ciutat-amb-el-lema%f0%9f%93%a3enfortim-lassociacio-nisme-juvenil/
• REVISTA ASSOCIATS 2020 I SUPLEMENT “GUIA D’ASSOCIACIONS JUVENILS DE XÀTIVA”.
➢ https://cjxativa.org/coneix-la-revista-associats-i-la-guia-dassociacions-juvenils-2020/
➢ https://cjxativa.org/el-consell-de-la-joventut-de-xativa-presenta-la-revista-associats-2020/

CONCURSOS
• CONCURS DE CARTELLS PER A LA “IV TROBADA DE MUIXERANGUES A XÀTIVA”.
➢ https://cjxativa.org/concurs-de-cartells-per-a-la-iv-trobada-de-muixerangues-a-xativa/
➢ https://cjxativa.org/premis-del-concurs-de-cartells-iv-trobada-de-muixerangues-a-xativa/
• CONCURS DE LOGOTIP PER A L’ASSOCIACIÓ “SLOT COSTERA”.
➢ https://cjxativa.org/presentem-el-concurs-de-logotip-per-a-lassociacio-slot-costera-xativa/
• CONCURS DE RELAT BREU #QUARANTENACJX
➢ https://cjxativa.org/anunciem-el-relat-guanyador-i-els-5-finalistes-del-concurs-de-relat-breuquarantenacjx/
• CONCURS DE CARTELLS PER A L’ORGULL LGTBI+
➢ https://cjxativa.org/concurs-de-cartell-de-lorgull-lgtbi-2020/
• CONCURS DE RELAT BREU PER A L’ORGULL LGTBI+
➢ https://cjxativa.org/presentem-el-concurs-de-relat-breu-amb-tematica-lgtbi-xativa-2020/
➢ https://cjxativa.org/presentem-el-relat-breu-guanyador-de-lorgull-lgtbi-2020/

ACTIVITATS D’INCIDÈNCIA POLÍTICA
• PARTICIPACIÓ AL GRUP MOTOR “DECIDEIX XÀTIVA 2020” (pressupostos participatius).
➢ https://cjxativa.org/decideix-xativa-2020-participa-per-a-decidir-en-que-sinverteixen-300-000e/
• APROPEM LA POLÍTICA A LA JOVENTUT (amb les formacions polítiques de la ciutat).
➢ https://cjxativa.org/el-cjx-llanca-la-campanya-apropem-la-politica-a-la-joventut-apropemlapolitica/
• FÒRUM JOVE (participant l’IVAJ, el CVJ, la Regidoria de Joventut i el CJX).
➢ https://cjxativa.org/organitzem-un-forum-jove-per-coneixer-la-situacio-de-la-joventut/

ADAPTACIÓ A LA COVID-19 (#QuarantenaCJX)
• CAMPANYA PER AL DIA DEL LLIBRE (digitalització de les Revistes Associats 2003, 2004 i 2005).
➢ https://www.facebook.com/CJXativa/photos/2624514024538370/
➢ https://cjxativa.org/revista-associats-del-consell-de-la-joventut-de-xativa/

• VERTADER I FALS (joc a les XXSS amb informació de les associacions).
➢ https://cjxativa.org/repte-de-vertader-i-fals-sobre-les-associacions-del-cjx-a-instagram-participa/
• BINGO XATIVÍ (joc a les XXSS amb anècdotes relacionades amb Xàtiva).
➢ https://www.facebook.com/CJXativa/photos/2612714192385020/
• ACTIVITATS D’ASSOCIACIONS MEMBRE (publicació al lloc web d’activitats de les associacions).
➢ https://cjxativa.org/tag/activitatsquarentena/
• SERVEI DE COMPRA DE PRODUCTES DE PRIMERA NECESSITAT.
➢ https://cjxativa.org/el-cjx-anuncia-un-servei-per-a-fer-la-compra-de-productes-de-1a-necessitat-apersones-que-ho-necessiten/
• CONFERÈNCIA EN DIRECTE AMB JOVES DE CCOO PER CLARIFICAR DUBTES LABORALS.
➢ https://cjxativa.org/resolem-dubtes-laborals-en-temps-del-covid-19/

ESTUDI “L’IMPACTE DE LA COVID-19 A XÀTIVA. JOVENTUT I ASSOCIACIONSIME JUVENIL
•

Presentació: https://cjxativa.org/presentacio-de-lestudi-sobre-limpacte-de-la-covid19-joventut-iassociacionisme-juvenil-de-xativa/

•

Versió PDF: https://cjxativa.org/wp-content/uploads/2020/11/LIMPACTE-DE-LA-COVID-19-AX%C3%80TIVA-Joventut-i-associacionisme.pdf

ASSEMBLEES, GRUPS DE TREBALL I JORNADES
• JORNADA INTER-ASSOCIATIVA (avaluació de l’any i reptes de futur).
➢ https://cjxativa.org/jornada-interassociativa-cjx-avaluacio-de-lany-i-reptes-per-al-2021/
•
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ASSEMBLEES, REUNIONS I GRUPS DE TREBALL:

https://cjxativa.org/el-cjx-es-reforca-i-aprova-el-programa-dactivitats-per-a-2020/
https://cjxativa.org/el-cjx-aprova-una-resolucio-en-defensa-de-la-joventut-i-lassociacionisme-juvenil/
https://cjxativa.org/el-cjx-continua-realitzant-activitats-i-visibilitzant-les-associacions-juvenils/
https://cjxativa.org/el-consell-de-la-joventut-i-les-associacions-juvenils-de-xativa-reprenen-la-seua-activitat/
https://cjxativa.org/el-cjx-celebrar-lultima-assemblea-de-lany-i-aprova-una-resolucio-en-defensa-de-lesassociacions-deducacio-no-formal/
https://cjxativa.org/el-consell-de-la-joventut-de-xativa-es-reuneix-amb-les-formacions-politiques-de-la-ciutat/

FINANÇAMENT I transparència
Als enllaços següents podreu accedir als apartats de transparència en el que es troben publicades totes les nostres
fonts de finançament públiques amb les subvencions i convenis que rebem. En aquest 2020 el CJX hem rebut
prop de 26.300€ de diferents organismes. Volem donar les gràcies a l’A juntament de Xàtiva, a l’IVAJ, a la Conselleria
d’Educació i a la Conselleria de Participació, en la que hem aconseguit la tercera millor puntuació de tot el territori
valencià.
➢ https://www.facebook.com/CJXativa/posts/2859150057741431
➢ https://cjxativa.org/el-cjx/transparencia/

