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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 

- Noves Generacions del Partit Popular Xàtiva 

- Slot Costera Scalextric 

- Muixeranga de Xàtiva “La Socarra” 

- Creu Roja Xàtiva 

- Grup de Danses Socarrel 

- Land Of Hope 

- Arc de Sant Martí LGTBI+ 

 

El nostre programa d’activitats per a 2022 es basarà en una sèrie de línies de treball, dintre de les 

quals es proposen diverses accions, activitats i campanyes. Per a aquest any, degut a la situació 

generada pel la COVID-19 que encara estem patint, i després d’haver avaluat per part de l’assemblea 

l’any anterior, s’optarà per plantejar un programa flexible i amb un grau de concreció d’activitats 

menys definit però deixant clares les línies d’actuació del CJX, permetent-nos poder realitzar una 

millor adaptació en cas de necessitat sense haver de deixar de banda cap objectiu d’aquestes línies. 
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En aquest sentit, des del CJX plantegem les següents 9 línies de treball que s’ajusten als objectius i les  

necessitats del Consell de la Joventut de Xàtiva per a l’any 2022: 

 

 
1. GARANTIR EL FUNCIONAMENT ORDINARI DEL CJX: 

 

Aquest eix pretén garantir un correcte funcionament intern del CJX millorant el 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 l’any 2018 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. 

La contractació de personal implicava una despesa tant per la pròpia contractació com per la despesa 

corrent de gestoria i d’eines necessàries per al treball del tècnic i per al mateix funcionament diari 

del CJX. 

 

• Atenció al públic. Informació juvenil. 

• Gestió de subvencions i altres tràmits legals i burocràtics. 

• Contacte, assessorament i resolució de dubtes a associacions. 

• Realització de treball intern i gestió de l’activitat ordinària del CJX. 

 
 
2. DONAR 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 com facilitant equipament material del que dispose o ajudant-les en la 

realització d’activitats que per elles mateixa no podrien realitzar. En aquest sentit, el tècnic del CJX 

podrà resoldre qualsevol qüestió dintre del seu horari de treball. 

 
D’altra banda, es continuarà apostant per la “Borsa de Material”, un servei on les associacions poden 

sol·licitar una sèrie de materials i equipament per a utilitzar-ho a les seues activitats. 

• Facilitació de material de desinfecció i de contingència contra la COVID-19. 

• Facilitació i explicació de protocols i normativa relacionada amb la COVID-19. 

• Donar suport legal i administratiu a les associacions. 

• Mantenir contacte continu/permanent amb les associacions 

• Realització de Cursos relacionats amb les necessitats de les associacions 

• Consolidar comissions i grups de treball com la Comissió d’educació no formal o 8 de Març 

• PREMIS 1% A PROJECTES D’ASSOCIACIONS MEMBRE. 

• FESJOVE 2022 

• JORNADES INTER-ASSOCIATIVES I DE PARTICIPACIÓ JUVENIL. 



3. DEFENSAR ELS DRETS I LES REIVINDICACIONS DE LA JOVENTUT: POTENCIAR LA 

TASCA D’INTERLOCUCIÓ I INCIDÈNCIA POLÍTICA AMB L’ADMINISTRACIÓ: 
 

El CJX, atenent a la seua 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, 

es proposa potenciar aquesta incidència política amb les diferents àrees o regidories de l’ajuntament 

de Xàtiva buscant la màxima transversalitat. 

 

• Reunions periòdiques amb la Regidoria de Joventut i altres regidories de l’ajuntament. 

• APROPEM LA POLÍTICA A LA JOVENTUT: DE MANERA MÉS PERIÒDICA AMB TEMES CONCRETS. 

• PLENARI XATIVÍ JOVE: INVOLUCRAR A LA JOVENTUT XATIVINA EN TEMES DE POLÍTICA LOCAL 

 

 
4. VISIBILITZAR I DONAR A CONÈIXER LA TASCA DEL CJX I LES ASSOCIACIONS: 

 

Continuar realitzant campanyes i material de visibilització de la tasca del teixit associatiu juvenil i 
conèixer la funció i la tasca del propi CJX. Es continuarà apostant per l’elaboració de material gràfic 
físic i digital i la participació a programes de ràdio i premsa escrita del municipi. També es potenciarà 
la nostra actuació a les xarxes socials i els diferents perfils oficials del CJX així com el nostre lloc web. 

 
• Elaborar material gràfic de visibilització i difusió. 

• Continuar participant als mitjans de comunicació locals. 

• Realitzar actuacions en els centres educatius com el repartiment de les Unitats Didàctiques Bombardeig 

• Vídeo de les Associacions per donar a conèixer la seua tasca a través d’aquest.  

• REVISTA ASSOCIATS I GUIA D’ASSOCIACIONS JUVENILS 2021. 

 

 
5. SEGUIR FORMANT PART I COL·LABORANT AMB ALTRES ENTITATS I ÒRGANS DE 

PARTICIPACIÓ EXTERNS AL CJX: 
 

El CJX, com a Consell Local de la Joventut, forma part i participa 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 es continuarà participant al Consell Valencià de la 
Joventut i al Consell de les Dones per la Igualtat de l’Ajuntament de Xàtiva, així com continuar 
col·laborant de manera puntual amb les diferents regidories de l’ajuntament i amb altres entitats 
externes com La Mancomunitat de Municipis La Costera – La Canal, el CIPFP La Costera,  la resta de 
Consells Locals de la Joventut o altres associacions de caràcter local. 

 
• Continuar participant activament al Consell Valencià de la Joventut. 

• Continuar participant al Consell de les Dones per la Igualtat. 

• Col·laborar periòdicament amb altres entitats o organismes. 



6. GENERAR MECANISMES PER A APROPAR GRUPS DE JOVES NO ASSOCIATS: 
 

Un dels grans reptes dels Consells Locals de la Joventut arran de la Llei de Joventut és generar els 
mecanismes necessaris per a incorporar la participació de “grups de joves no associats”. A pesar de 
que actualment encara no hi ha un decret que regule oficialment aquesta participació, des del CJX 
trobem important detectar aquests possibles grups i buscar els mecanismes per tal d’incorporar-los 
al funcionament ordinari de la nostra entitat, ja que considerem que la seua participació és igual de 
vàlida que la que realitzem les associacions legalment constituïdes i poden aportar molt al CJX. 
En aquest sentit, s’impulsarà la iniciativa “Joves en Marxa” del Consell Valencià de la Joventut, que 
s’acompanyarà de diverses accions realitzades des del propi CJX per donar visibilitat a aquest mode 
de participació i deixar clar que el CJX també és el seu espai. 

 
• Crear i potenciar grups de treball de temes d’interès per a la Joventut de Xàtiva. 

• Realitzar Assemblees obertes on puga participar qualsevol jove de la ciutat. 

• Creació d’un grup de treball d’educació formal per recollir necessitats i inquietuds de l’alumnat en 

l’àmbit educatiu. 

 
7. GENERAR MÉS ESPAIS DE TROBADA I REFLEXIÓ PER A LES ASSOCIACIONS I LA 

JOVENTUT: JORNADES INTER-ASSOCIATIVES I PARTICIPATIVES: 
 

Una de les principals conclusions de la jornada interassociativa realitzada al desembre de 2020 va 
ser que aquest tipus d’encontres eren molt productius i positius per al CJX i les associacions membre. 
Per això, es planteja realitzar més d’un encontre al llarg de l’any en el que posar en comú la tasca del 
CJX i potenciar les sinèrgies entre les diferents associacions per crear un consell més cohesionat i del 
que totes i tots es senten part. 

 

Es proposa comptar amb la Borsa de Formació del CVJ per a fer les dinamitzacions ja que comptar 
amb una entitat externa sempre resulta més productiva a l’hora d’aconseguir els objectius marcats. 

 
• Convivència amb les associacions amb una finalitat més participativa i col·laborativa. 

• Trobada a final d’any per avaluar l’any i parlar de l’any següent. 

• Crear espais de col·laboració entre les pròpies associacions del CJX 
 
 

8. ACCIONS DE CONCIENCIACIÓ I REIVINDICACIÓ: 
 

Una altra de les línies que ha marcat la tasca del CJX els últims anys és la realització d’accions i 
campanyes de conscienciació i reivindicació de qüestions que afecten directament a la societat o 
que des del CJX es troba important tractar. Es proposa continuar realitzant campanyes i activitats 
com les següents i estar oberts a qualsevol altra campanya que decidixca l’assemblea al llarg de l’any: 

 
• HOMENATGE A LES VÍCTIMES DEL BOMBARDEIG DE L’ESTACIÓ DE XÀTIVA, 15 ANYS AIXOPLUC I 

UNITAT DIDÀCTICA. 

• “FEMNATURA” I ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA NATURA I L’ECOLOGISME. 

• CAMPANYA DE RECOMANACIONS PER A LES FALLES 2021. 

• CAMPANYA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ 

 



• ACTES PER AL 8M, 25N I 25JL 

• CAMPANYA 28 D’ABRIL: DIA SEGURETAT EN EL TREBALL I 1 DE MAIG: DIA DEL TREBALLADOR I 
TREBALLADORA 

• ORGULL LGTBI+ XÀTIVA 2022 

• CAMPANYA DIA INTERNACIONAL DE LA JOVENTUT. 12 AGOST 

• CAMPANYA RECOMANACIONS FIRA 2022 

• REIVINDICACIÓ DIES INTERNACIONALS DESTACATS D’INTERÉS PER A LA JOVENTUT( dia de la salut, dia 
de la salut mental, dia per l’eliminació de la discriminació racial, etc) 

• INFORMACIÓ GENERAL SOBRE TEMES D’INTERÉS PER A LA JOVENTUT (beques, institucions, serveis 
públics, etc) 

• ALTRES REIVINDICACIONS QUE ES PROPOSEN EN ASSEMBLEA O REUNIONS AL LLARG DE L’ANY 2022 

 

 
9. ACTIVITATS D’OCI ALTERNATIU 

 

Un altre eix principal que ha marcat l’actuació del CJX al llarg d’aquests anys és la realització 

d’activitats de caràcter més lúdic que promoguen un oci alternatiu i saludable allunyat d’un model 

d’oci associat al consum. En aquest sentit es proposen les següents activitats: 

 
• ACTIVITATS FALLES: SORTEIG DE SELFIES I CAMPANYA RECOMANACIÓ 

• CONCURSOS DE DISSENY, LITERARIS, DE FOTOGRAFIA, ETC. 

• VISITA AL SALÓ DEL MAGA. 


