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L’aparició de la COVID-19 ha generat una sèrie de conseqüències molt negatives a 
nivell mundial en els diferents àmbits de la societat, sobretot en el sanitari generant 
una gran quantitat de morts arreu de tots els països, però també deixant greus 
conseqüències en l’àmbit econòmic i social que cal analitzar.

Aquest estudi, realitzat pel Consell de la Joventut de Xàtiva entre els mesos d’abril 
i setembre de 2020 tracta d’analitzar, en la mesura dels nostres mitjans, quin ha 
sigut l’impacte de la COVID-19 en la joventut i l’associacionisme juvenil de Xàtiva 
a través de les associacions juvenils membres del CJX i diferents sectors de la 
joventut. En aquest sentit, l’estudi pretén plasmar aquesta situació basant-se en 
la realitat dels sectors analitzats a través d’una sèrie d’accions que s’han realitzat 
al llarg de les diferents fases de l’estudi i que s’expliquen detalladament a l’apartat 
corresponent.

Els resultats de l’estudi, les conclusions que d’ací s’extrauen i les propostes enca-
minades a pal·liar la situació analitzada es traslladaran a l’Ajuntament de Xàtiva 
per tal de treballar conjuntament amb l’objectiu de fer més fàcil el dia a dia de la 
joventut i el teixit associatiu juvenil de la localitat, que malauradament s’han vist 
afectats de diferents maneres pels efectes de la COVID-19.
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Aquest estudi, realitzat pel Consell de la Joventut de Xàtiva s’emmarca dintre de 
la situació generada a nivell global per l’aparició de la COVID-19, una malaltia pro-
vocada pel virus que col·loquialment anomenem “Coronavirus”, que es va detectar 
per primera vegada cap a finals de 2019 i que s’ha estès arreu de tot el món con-
siderant-se per la OMS com a pandèmia internacional, que ha generat una greu 
crisi sanitària i un canvi de paradigma respecte als models socials, culturals, de 
convivència o econòmics als que estàvem acostumats.

Seguint amb la cronologia dels fets, trobem que el passat 11 de març de 2020 la 
OMS (Organització Mundial de la Salut) va elevar la situació “d’Emergència de Salut 
Pública” a “Pandèmia Internacional”, decisió que va anar acompanyada de l’aplica-
ció de diferents mesures per part dels estats, com en el cas de l’estat espanyol, que 
va decretar “l’Estat d’Alarma” el 14 de març amb la publicació del BOE Nº 67 (Sec. 
I. Pàg. 25390), i que es va anar prorrogant cada 15 dies amb les mesures i restric-
cions que totes i tots coneguem.

Tornant a l’11 de març, tres dies abans de decretar-se l’estat d’alarma, Ana Bar-
celó Chico, la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Va-
lenciana signava una resolució (que s’anunciaria i s’aplicaria el 12 de març) per 
la qual quedava suspesa qualsevol activitat d’oci, cultural o semblant atenent a 
criteris sanitaris amb l’objectiu d’evitar el contagi i les aglomeracions massives, 
i per tant, quedava suspesa i paralitzada l’activitat de qualsevol associació o 
entitat social.

Una vegada valorada l’actual situació, tenint en compte que es confirma el risc de 
propagació del coronavirus, és procedent avançar un grau més en l’adopció de me-
sures preventives dirigides a frenar o pal·liar el risc de contagi o de transmissió, i, 
en conseqüència, resolc: Establir la següent mesura especial de caràcter preven-
tiu: Suspendre, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, les activitats i viatges d’oci, 
culturals o similars, organitzats per centres socials i educatius de qualsevol nivell, 
associació, entitat cultural o altres, que es desenvolupen dins o fora de la Comunitat 
Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi del Covid-19...

-Fragment de la Resolució de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública de la GVA-

1 CONTEXT EN EL QUE S’EMMARCA L’ESTUDI
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D’altra banda, el 28 d’abril el President del Govern espanyol anunciava un procés 
de desescalada progressiu dividit en diferents fases, que començarien a partir del 
4 de maig amb la fase 0 i s’aniria avaluant en diferents terminis atenent una sèrie 
de factors. En aquestes fases no es contemplava de manera clara com afectaria 
aquesta nova situació en referència a les activitats organitzades pel teixit associ-
atiu més enllà de poder-se realitzar reunions de no més de 10 i 15 persones. Ara 
mateix, en l’anomenada “Nova Normalitat” segueixen sense poder-se realitzar la 
gran majoria d’activitats, almenys de la mateixa manera que es feien abans de la 
pandèmia. Després dels rebrots que han anat apareixent des del mes de juliol i la 
tornada al confinament de diferents zones i ciutats del país, la tornada a la “norma-
litat” es torna a veure una altra vegada més incerta i complicada.

Una vegada posada en context la situació global, estatal i autonòmica, ens endin-
sem en l’àmbit local, en el que s’han seguit les mesures aplicades a nivell estatal, 
i que en aquest cas, atenent l’objectiu d’aquest estudi, ens anem a centrar en la 
situació de la joventut i de l’associacionisme juvenil a través de les associacions 
membre del Consell de la Joventut de Xàtiva (CJX).

El CJX va néixer l’any 1986 atenent a les demandes de la joventut d’aquell moment 
i actualment està format per 18 associacions juvenils o seccions juvenils d’altres 
associacions més grans, i que s’engloben en diferents àmbits d’actuació segons la 
seua finalitat o la seua activitat habitual.

Entre elles trobem les que treballen l’educació no formal en l’àmbit de l’oci i el 
temps lliure, com l’Agrupament Escolta Cohinoor, l’Agrupament Escolta Jamboree, 
el Centre Júnior Atalaia i Júniors M.D. Corimbo. Per altra banda, les que treballen en 
l’àmbit de la cultura o l’oci alternatiu, entre les que trobem la Muixeranga de Xàtiva, 
el Grup de Danses Socarrel, la Junta Local Fallera, Xàtiva No Yume i el club Slot 
Costera. També aglutinem les joventuts d’entitats polítiques i sindicals, com Joves 
de Xàtiva Unida, Joves Socialistes de Xàtiva, Joves PV Xàtiva i Joves de CCOO. I 
per últim, també formen part del CJX diferents associacions que es desenvolupen 
en l’àmbit del voluntariat, la cooperació o el suport a col·lectius específics, com la 
Societat Protectora d’Animals de Xàtiva “SPAX”, “Divergents” per al suport de les 
persones amb diversitat funcional, Land of Hope “Terra d’Esperança”, Creu Roja de 
Xàtiva i Arc de Sant Martí LGTBI+.

D’altra banda, el CJX no s’atén únicament a les associacions juvenils, sinó que 
també es preocupa per tota la joventut, pels seus drets, les seues reivindicacions, 
demandes i necessitats, tenint en compte que la Llei de Polítiques Integrals de Jo-
ventut defineix persona jove a aquella que té entre 12 i 30 anys, ambdós inclosos.
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Cal destacar que la definició de la persona jove s’acomoda a un nou tram d’edat, 
dels 12 als 30 anys. Aquesta nova regulació persegueix alinear-se amb l’edat en 
què els i les joves canvien de cicle escolar i entren en una nova etapa no només 
educativa sinó també de socialització, com és el pas de l’escola a l’institut.

-Fragment de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut-

Descrita la situació explicada anteriorment, i amb l’objectiu de transmetre a l’ajun-
tament de Xàtiva la situació en la que ens trobem, el CJX vam decidir encetar 
aquest procés d’estudi i anàlisi, que va començar en abril de 2020 i s’ha materialit-
zat en aquest document, en el que trobem un anàlisi de la realitat elaborat amb una 
metodologia que més endavant s’explica i que està estructurat en dos principals 
apartats, el referent a la joventut i el referent a l’associacionisme juvenil Xativí.

ANNEXOS QUE COMPLEMENTEN AQUEST APARTAT

A l’últim apartat de l’estudi es troben els Annexos, una sèrie d’enllaços amb informació i 
documentació externa que busquen complementar, si cal, alguns dels apartats. Aquest 
apartat trobem interessant ampliar-lo amb la següent informació:

1. Declaració Estat d’Alarma (BOE Nº 67, Sec. I. Pàg. 25390).
2. Publicació al DOGV Nº 8761 / 13.03.2020 de la Resolució de la Consellera de 

Sanitat i Salut Pública referent a activitats d’oci.
3. Llei de Polítiques Integrals de Joventut publicada al DOGV Nº 8168 / 13.11.2017

En aquest apartat tractarem d’explicar breument per què s’ha realitzat aquest es-
tudi, per què s’elabora des del Consell de la Joventut de Xàtiva i, concretament, per 
què ha estat realitat pel nostre personal tècnic. La primera de les qüestions es fa 
evident una vegada explicat el context en que ens trobem.

No obstant això, entenem que per tal de formular i plantejar possibles solucions als 
problemes primer cal fer un anàlisi de la realitat per conèixer ben bé la situació en 
la que ens trobem i quines necessitats tenim, atenent que moltes d’aquestes seran 
comunes i transversals, però també trobarem qüestions particulars i concretes de 
cada jove i de cada associació juvenil segons l’àmbit o la tipologia d’activitat que 

JUSTIFICACIÓ2
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desenvolupen, el volum i la relació amb els seus socis i sòcies, l’estat econòmic, 
etc.

Per una banda, referent a l’associacionisme, ens trobem amb la suspensió i la 
paralització de l’activitat associativa o les fortes mesures restrictives que s’han 
de seguir per realitzar les activitats, amb les conseqüències que això suposa 
i els problemes que es poden derivar d’aquesta paralització durant tot aquest 
temps.

En el cas de la joventut, cal tenir en compte que aquesta situació i la possible crisi 
econòmica que pot generar-se colpejarà en major mesura aquest sector de la po-
blació, que sol patir amb més violència les crisis i als que aquest confinament ha 
afectat de diferents maneres, com en el cas dels estudiants, els treballadors, els 
emprenedors, els que estaven pensat en l’emancipació, en dissenyar el seu pro-
jecte de vida, etc. En aquest sentit, l’anàlisi ha de contemplar necessàriament la 
situació d’aquest sector de la població.

Per resoldre la segona de les qüestions és fonamental explicar breument què és 
un Consell Local de la Joventut, com és el cas del CJX, i quines són les seues prin-
cipals funcions:

El Consell de la Joventut de Xàtiva, com la resta de Consells de la Joventut, és una 
entitat de base privada amb personalitat jurídica pròpia, independent de l’admi-
nistració pública, definits per la Llei de Polítiques Integrals de Joventut aprovada 
en 2017 pel govern de la Generalitat Valenciana com a “entitats independents i 
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democràtiques, funcionalment i organitzativament, integrades per estructures or-
ganitzades o informals de participació”.

Les principals funcions dels Consells de la Joventut són fomentar l’associaci-
onisme juvenil i la participació, vetllar pels drets de la joventut, representar a la 
joventut del territori davant de l'administració corresponent, participar o donar 
la seua opinió en l’elaboració de polítiques públiques en matèria de joventut o 
d’altres matèries transversals a la joventut i ser interlocutor de les associacions 
juvenils i de la joventut del seu territori, traslladant les demandes de la joventut 
del municipi a l’ajuntament, en aquest cas l'Ajuntament de Xàtiva.

Per això, en compliment d’aquestes funcions, el CJX realitzem aquest estudi amb l’objec-
tiu de traslladar els resultats i conclusions que d’ací s’extrauen a l’ajuntament de Xàtiva, 
l’òrgan que posteriorment podrà elaborar i aplicar les polítiques encaminades a pal·liar 
aquesta situació. No obstant això, des del CJX ens mostrem amb la voluntat d’anar més 
enllà d’aquesta interlocució, quedant a disposició de l’ajuntament per col·laborar i apor-
tar la nostra perspectiva en el disseny i la planificació d’aquestes polítiques.

Els consells locals de joventut i els consells territorials de joventut són entitats inde-
pendents i democràtiques, funcionalment i organitzativament, integrades per estruc-
tures organitzades o informals de participació juvenil dins del seu respectiu àmbit ter-
ritorial, que es constitueixen amb les finalitats següents: fomentar l’associacionisme 
juvenil, promoure iniciatives que asseguren la participació de les persones joves del 
seu àmbit en les decisions i les mesures que les afecten, i representar-les davant de 
l’administració corresponent com a òrgans màxims de representació i d’interlocució de 
les associacions juvenils i de la joventut del seu territori, per a portar les seues propos-
tes, demandes i necessitats

-Fragment de l’article 27 de la Llei de Polítiques Integrals de Joventut-

Finalment, destacar que la planificació, el desenvolupament i la gestió de l’estudi i 
la posterior redacció d’aquest document ha estat elaborada pel nostre tècnic, Er-
nesto Cuenca, que ha estat treballant de manera sincronitzada amb la Comissió 
Permanent (Junta Directiva del CJX) i la resta d’actors implicats en aquest estudi. 
Ernesto és Tècnic d’Animació Sociocultural (TASOC), una titulació de la que el seu 
pilar fonamental és l’elaboració de projectes amb el seu corresponent anàlisis de 
la realitat, sempre amb l’objectiu principal de millorar la qualitat de vida del públic 
objectiu del projecte, estudi o intervenció a realitzar.
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Per tot això, aquest estudi busca principalment detectar i aglutinar els resultats de 
l’anàlisi com a base de formulació de possibles mesures per fer front aquesta crisi, 
proposant també per la nostra part, per les associacions implicades i pels sectors 
de gent jove amb els que s’ha treballat una sèrie de propostes en aquest sentit.

1. Conèixer la situació de la joventut i de l’associacionisme juvenil en el context 
actual.

• Detectar problemes i necessitats comunes i concretes de la joventut i les 
associacions.

2. Analitzar els problemes i necessitats detectades en la joventut i l’associaci-
onisme.

• Valorar i extraure conclusions dels efectes que està tenint aquesta crisi als 
sectors analitzats.

3. Traslladar els resultats a l’ajuntament com a base per al disseny de polítiques.

• Proposar de manera conjunta una sèrie de solucions a les necessitats detectades.

Aquest estudi s’ha desenvolupat seguint una sèrie de fases, lineals i transversals 
en alguna d’elles, que engloben des de l’inici fins a la seua finalització. Les expli-
quem a continuació:

PLANIFICACIÓ: En aquesta primera fase és en la que es va decidir i definir com 
s’anava a desenvolupar l’estudi, quina metodologia s’utilitzaria, de quina manera 
volíem extraure la informació, amb quines associacions i sectors de la joventut 
volíem contactar, quines accions anàvem a dur a terme i en quins terminis anàvem 
a desenvolupar tot això.

OBJECTIUS3

METODOLOGIA4
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CONTACTE I EXPLICACIÓ: Una vegada definida la manera de procedir, el següent 
pas era posar-nos en contacte amb les diferents associacions, entitats i sectors de 
la joventut per explicar-los la voluntat de realitzar aquest estudi i la seua finalitat, 
convocant-los a diferents reunions estructurades per sectors segons la tipologia o 
activitat de cada associació i, en el cas de la joventut, segons la situació en la que 
es trobaven atenent diferents aspectes.

REUNIONS SECTORIALS: La finalitat d’aquestes reunions, realitzades de manera 
telemàtica i dirigides pel tècnic del CJX, era exposar la situació dels i les partici-
pants (a nivell individual en el cas de la joventut i a nivell d’associació en el cas 
d’aquestes) a través d’una conversa en la que es tractava de donar resposta a una 
sèrie de preguntes plantejades pel CJX, on a més es formaven debats interessants, 
s’exposaven dubtes i preocupacions i es tractava de donar resposta a través de 
propostes per tal de pal·liar aquestes problemàtiques.
Pel que fa a les associacions, els sectors que es van definir van ser els que es de-
tallen a continuació, treballant amb les 18 associacions membre del CJX tenint en 
compte que les associacions assignades a cada sector comparteixen una sèrie de 
característiques i peculiaritats, compartint en gran mesura les mateixes necessi-
tats i problemes derivats d’aquesta crisi, però tenint en compte també les necessi-
tats concretes de cadascuna.

• ASSOCIACIONS D’OCI EDUCATIU: EDUCACIÓ NO FORMAL EN L’OCI I EL 
TEMPS LLIURE 

• Agrupament Escolta Cohinoor
• Agrupament Escolta Jamboree
• Centre Júnior Atalaia
• Júniors MD Corimbo

• ASSOCIACIONS DE L’ÀMBIT DE LA CULTURA
• Grup de Danses Socarrel
• Junta Local Fallera de Xàtiva
• Muixeranga de Xàtiva “La Socarrà”

• ASSOCIACIONS DE VOLUNTARIAT, COOPERACIÓ I SUPORT A COL·LEC-
TIUS ESPECÍFICS

• Arc de Sant Martí LGTBI+
• Creu Roja de Xàtiva
• Divergents: Per al suport de les persones amb diversitat funcional
• Land of Hope “Terra d’Esperança”
• Societat Protectora d’Animals de Xàtiva “SPAX”
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• ASSOCIACIONS D’OCI ALTERNATIU
• Club Slot Costera Xàtiva
• Xàtiva No Yume

• JOVENTUTS D’ENTITATS POLÍTIQUES I SINDICALS
• Joves de Xàtiva Unida
• Joves PV
• Joves Socialistes de Xàtiva
•  Joves de CCOO PV

• En el cas de la joventut, s’ha treballat amb joves representatius dels següents 
sectors:

• JOVES ESTUDIANTS (secundària, batxillerat, FP i universitat)
• JOVES EN L’ÀMBIT LABORAL (joves treballadores de diferents sectors)
• JOVES EMPRENEDORS (autònoms, xicotetes empreses impulsades per 

joves)
• JOVENTUT CONFINADA (a nivell psicològic, familiar i social)
• A més, es complementa la informació mitjançant altres estudis realit-

zats per organismes de referència com el INJUVE o el Consell Valencià 
de la Joventut.

Per tal de preparar aquestes reunions i facilitar les intervencions de les persones 
implicades, s’enviava prèviament a totes les participants un document amb el guió 
i l’estructura de la reunió, amb l’objectiu de que aquestes pogueren preparar-se en 
major profunditat les intervencions i posar-ho en comú amb la seua associació. A 
continuació vos deixem l’estructura resumida dels guions utilitzats:
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GUIÓ RESUMIT PER A LES REUNIONS SECTORIALS 
AMB LES ASSOCIACIONS JUVENILS

1. EXPLICACIÓ DE LA FINALITAT DE LA REUNIÓ I DE L’ESTUDI QUE ESTEM 
REALITZANT

2. PROPOSTA DE DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ:
a) La nostra proposta és que expliqueu, ajudant-vos d’una sèrie de pregun-

tes que vos plantegem, la situació en la que es trobeu cadascuna de vos-
altres degut a aquesta crisi, però també podeu comentar qualsevol altre 
problema que tingueu, que no siga necessàriament derivat de la situació 
actual, i ho recolliríem a banda.

b) Intervencions per torns de cada associació. Es faran rondes on cada 
associació respondrà la primera pregunta, i quan totes l’hageu respost, 
passaríem a la següent.

c) Possibilitat de crear un debat si apareix alguna qüestió important en al-
guna de les intervencions, sempre i quan aquest debat estiga relacionat 
amb la pregunta.

d) Si alguna associació no voleu explicar a la resta algun problema en con-
cret, podem parlar per telèfon després.

3. PREGUNTES PER A RESPONDRE EN LES INTERVENCIONS (PODEU PRO-
POSAR ALTRES):

• Detecció de necessitats/problemes:
• Problemes del Present:

a) Com vos està afectat el confinament?
b) Que heu estat fent durant el confinament? Activitats, contacte amb usuaris, etc.
c) Quins problemes, preocupacions o dubtes tenim? Tornar a l’activitat nor-

mal, celebració d’actes i esdeveniments al carrer, etc.
d) Possibles temes a tractar: Quotes, com plantejar el curs que ve, celebra-

ció o aplaçament d’actes que hi havia programats (Campaments, Falles, 
Trobada de Muixerangues, etc.).

• Problemes del Futur:
e) Com pot afectar-nos aquesta situació de cara al proper curs? Possible 

crisi econòmica, pèrdua o desmotivació de socis, no poder desenvolupar 
la tasca igual que fins ara, etc.

• Formulació de propostes:
Atenent als problemes detectats, caldria intentar plantejar solucions i propostes 
per pal·liar aquestes conseqüències (propostes comunes o personalitzades si cal), 
tant de cara a l’administració com per a desenvolupar-se des del CJX.
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GUIÓ RESUMIT PER A LES REUNIONS AMB JOVES ESTUDIANTS

1. EXPLICACIÓ DE LA FINALITAT DE LA REUNIÓ I DE L’ESTUDI

2. PROPOSTA DE DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ (La mateixa que l’ante-
rior)

3. PREGUNTES PER A RESPONDRE EN LES INTERVENCIONS (Podeu pro-
posar altres)

• Detecció de Necessitats i Problemes:
a) Com vos està afectat el confinament des de que es va suspendre la do-

cència presencial? A nivell de feina però també a nivell psicològic, estrès, 
ansietat, inseguretat...

b) Quines coses heu estat fent de manera online? Treballs, exàmens, ex-
posicions, etc. S’ha reduït la qualitat docent que heu rebut per part del 
professorat?

c) Quins altres problemes, preocupacions o dubtes tenim? Com se’ns va a 
avaluar, com s’han fet o van a fer-se els exàmens, com ens enfrontem al 
selectiu, escollir universitat, etc.

 • ESPECÍFIC FP:
Conteu-nos la vostra experiència referent a les FCT (Mòdul de Pràctiques), 
com vos eu hagut d’adaptar, suspensió de pràctiques presencials, presen-
tació del projecte, etc.

 • ESPECÍFIC UNIVERSITAT:
Possibles temes a tractar: Polèmica exàmens online, pisos d’estudiants, 
últim any de carrera, matrícula any següent, quantitat de treballs, etc.

4. ALTRES QÜESTIONS
Voleu plantejar qualsevol altra qüestió? El CJX estem al vostre abast per a allò que 
necessiteu, intentarem ajudar-vos en la mesura de les nostres possibilitats.
• Formulació de propostes:
Atenent als problemes detectats, caldria intentar plantejar solucions i propostes 
per pal·liar aquestes conseqüències (propostes comunes o personalitzades si cal), 
tant de cara a l’administració com per a desenvolupar-se des del CJX.
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GUIÓ PER A LES REUNIONS AMB JOVES TREBALLADORES
I EMPRENEDORES

1. EXPLICACIÓ DE LA FINALITAT DE LA REUNIÓ I DE L’ESTUDI

2. PROPOSTA DE DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ (La mateixa que les 
anteriors)

3. PREGUNTES PER A RESPONDRE EN LES INTERVENCIONS (Podeu Pro-
posar Altres)

• Detecció de Necessitats i Problemes Generals:
• Problemes del Present

f) Com vos està afectat el confinament des de la declaració de l’estat d’alar-
ma? (Problemes que ja heu tingut)

g) Que heu estat fent durant el confinament o com s’heu adaptat? Feina/
Activitats, contacte amb clients, difusió a xarxes socials, etc.

• Problemes a Mig i Llarg termini
h) Quins altres problemes, preocupacions o dubtes tenim? Estabilitat eco-

nòmica, pèrdua de clients, adaptació de locals, aplicació de mesures de 
seguretat, tornar a l’activitat normal, celebració d’activitats i esdeveni-
ments al carrer, etc.

i) Com pot afectar-nos aquesta situació a partir d’ara? Possible crisi eco-
nòmica, pèrdua d’ingressos, no poder desenvolupar la feina igual que fins 
ara, etc.

• Altres Qüestions a Tractar:
e) ERTOS. Heu hagut d’aplicar un ERTO? Com vos ha afectat?
f) ADUJES ECONÒMIQUES, AL LLOGUER, QUOTA AUTÒNOM... Heu sol·lici-

tat ajudes? Són suficients? Heu rebut suficient informació sobre ajudes? 
(estatals, autonòmiques i locals).

g) Teniu suficient informació sobre com afecten les fases de la desescalada 
a la vostra empresa/feina?

h) Voleu plantejar qualsevol altra qüestió? El CJX estem al vostre abast per 
a allò que necessiteu, intentarem ajudar-vos en la mesura de les nostres 
possibilitats.

4. FORMULACIÓ DE PROPOSTES
Atenent als problemes detectats, caldria fer un exercici d’intentar plantejar soluci-
ons i propostes per pal·liar aquestes conseqüències. De quina manera vos agrada-
ria rebre ajuda?
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ANÀLISI DE LES REUNIONS I RECERCA D’INFORMACIÓ EXTERNA: Tota la infor-
mació obtinguda a les reunions cal analitzar-la i agrupar-la segons necessitats 
comunes o necessitats concretes per tal de plasmar-ho a un anàlisi de la realitat 
objectiu que servirà com a base a l’hora d’extraure conclusions i poder formular 
propostes. A més, també trobem interesant complementar aquest anàlisi amb in-
formació externa obtinguda d’altres estudis realitzats per altres organismes, arti-
cles de premsa, etc.

CONCLUSIONS I FORMULACIÓ DE PROPOSTES: Tenint tota la informació obtin-
guda de les reunions i de l’anàlisi podem extraure certes conclusions i començar a 
treballar en la formulació de propostes, que moltes d’elles ja hauran eixit d’aques-
tes reunions però d’altres es podran formular a partir de l’anàlisi. A més, una vega-
da finalitzat l’estudi i presentat a l’ajuntament de Xàtiva seria interesant encetar 
un període de treball conjunt entre les associacions, la joventut, el CJX i el mateix 
ajuntament per tal d’acabar de definir aquestes propostes de la manera més con-
sensuada possible.

REDACCIÓ DE L’ESTUDI: Aquesta fase és transversal, és a dir, que no està neces-
sàriament condicionada al desenvolupament de la resta de fases sinó que es rea-
litza de manera paral·lela a mesura que avança l’estudi des del seu inici.

PUBLICACIÓ: Una vegada finalitzada la redacció del projecte el primer pas és tras-
lladar-lo a l’ajuntament de Xàtiva, en concret a la Regidora de Joventut Lena Bara-
za, per tal de que aquesta puga analitzar-lo i començar a treballar sobre el mateix 
si així es considera oportú. Però, evidentment, al tractar-se d’un estudi d’aquestes 
característiques també es presentarà públicament de la manera que el CJX consi-
dere més adient.

TREBALL POST-ESTUDI: Després de traslladar l’estudi a l’ajuntament de Xàtiva, el 
Consell de la Joventut de Xàtiva ens posem a la seua disposició per tal de formar 
part del procés de planificació i disseny de polítiques i propostes en benefici de la 
joventut i les associacions juvenils de la nostra ciutat.

A continuació, una vegada explicat tot allò que cal saber per entendre el context i 
com s’ha desenvolupat aquest document passem als dos últims apartats en els 
que trobarem de manera detallada l’anàlisi de la realitat i les conclusions que s’ex-
trauen del mateix, en definitiva, els dos punts de contingut de més interès que 
exposen la situació en la que ens trobem i determinaran la utilitat d’aquest l’estudi.
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ANÀLISI 
DE LA 
REALITAT

Després de realitzar totes les reunions anteriorment explicades ens endinsem en 
l’anàlisi de la realitat, on s’exposa la situació de la joventut i de les associacions 
juvenils en base a les intervencions de les persones participants de les reunions en 
les que van exposar les necessitats i problemes als que s’enfronten.

Aquest anàlisi s’estructura en dos sentits, en primer lloc exposarem la situació de 
les associacions juvenils i en segon lloc la situació de la joventut en els diferents 
aspectes de la seua vida anteriorment esmentats.

5 ANÀLISI DE LA REALITAT:
SITUACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME I LA JOVENTUT





ANÀLISI DE LA REALITAT 
DE L’ASSOCIACIONISME 
JUVENIL A XÀTIVA 
A TRAVÉS DE 
LES ASSOCIACIONS 
MEMBRE DEL CJX
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En aquesta reunió telemàtica van participar representants de l’Agrupament Es-
colta Cohinoor, l’Agrupament Escolta Jamboree, Centre Júnior Atalaia i Júniors 
Corimbo.

• Necessitats i Problemàtiques Comunes:
• Gran incertesa pel que respecta a la realització d’acampades i campa-

ments, tant si en un futur està prohibida la seua realització com en cas 
de poder-se fer, en quines condicions haurien de fer-se. A més, també 
en cas de poder-se realitzar (segons la normativa actual es poden rea-
litzar seguint una sèrie de mesures), cal tenir en compte altres factors 
com l’econòmic o la disposició de les mares i pares en voler que els 
seus fills i filles hi participen, tenint en compte la por i la desconfiança 
que ha generat aquesta crisi sanitària, i que en el cas d’aquestes ac-
tivitats genera moltes més preocupacions que les activitats normals 
dels dissabtes. Al moment de realitzar aquesta reunió encara estava en 
dubte la realització dels campaments d’estiu, que finalment cap agru-
pament va realitzar.

El curs l’hem pogut adaptar fent activitats de manera online, encara que ni 
nosaltres, ni els pares i mares, ni els xiquets i xiquetes estàvem preparats 
per a aquesta situació. Ens ha pillat de repent i costa molt adaptar-se i can-
viar els hàbits. Ara bé, el que més ens preocupa és el campament d’estiu 
que és l’activitat més important de l’any. Si finalment no es pogueren fer de 
cap manera podria ser un greu problema, tant per la possible desvinculació 
de xiquets i xiquetes com per a la formació del relleu generacional de cara 
al proper curs. És una llàstima perquè el campament és el moment que 
portem esperant durant tot l’any, on millor ens ho passem tots i tots i més 
aprenen els xiquets i xiquetes els valors que volem transmetre.

-Agrupament Escolta Jamboree-

1 ASSOCIACIONS D’OCI EDUCATIU:
EDUCACIÓ NO FORMAL EN L’OCI I EL TEMPS LLIURE

SITUACIÓ DE LES ASSOCIACIONS JUVENILS 
SEGONS EL SEU ÀMBIT D’ACTIVITAT
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Açò genera moltes preocupacions al tractar-se de l’activitat més signi-
ficativa, que al no haver-se pogut realitzar podria arribar a tindre certes 
conseqüències, com la desvinculació o desmotivació de socis i voluntaris, 
pèrdua de repercussió i visibilitat a la localitat o una major dificultat amb 
la formació i consolidació del relleu generacional que el pròxim curs pas-
sarà a la tasca educativa i de gestió de l’entitat.

• D’altra banda, durant el confinament s’han estat realitzant una gran quan-
titat d’activitats i iniciatives online i a través de les xarxes socials per 
mantenir el contacte amb usuaris i la resta de voluntaris, però aquestes 
iniciatives no han arribat a tenir tot l’èxit esperable (menys en el cas del 
Centre Júnior Atalaia que l’adaptació ha sigut més ben rebuda), ja que 
s’ha detectat que una gran part dels membres de les associacions no ha 
participat, bé per falta de ganes, bé per disposar d’altres vies d’entreteni-
ment al estar a casa, o bé per la gran quantitat de feina i treball que estan 
havent de realitzar per als seus estudis. En aquest sentit, sembla que el 
confinament s’ha utilitzat en molts casos més com a període vacacional 
que com a una oportunitat d’implicar-se i participar activament de les ac-
tivitats de l’associació.

Hem estat realitzant de manera online activitats setmanals amb els xiquets 
i xiquetes, però evidentment no és el mateix anar al local el dissabte i fer 
les activitats presencials que fer-ho cadascú des de sa casa. Hi ha molta 
gent que li costa estar pendent de nosaltres perquè les activitats no són les 
mateixes i tenen altres maneres d’invertir el seu temps... a banda tenim una 
gran càrrega de feina, estudis, treballs, exàmens, etc. No hi ha la mateixa 
motivació ni per part dels xiquets i xiquetes ni per part dels monitors. La 
situació genera frustració, mala gana i desmotivació, i per això els resultats 
i la participació no han sigut els més desitjables.

-Agrupament Escolta Cohinoor-

• Pel que fa a les quotes, algunes associacions han decidit no cobrar la mei-
tat de la quota anual, i encara que hi ha molts cassos que ja l’havien pa-
gat, aquesta es podrà compensar posteriorment al curs vinent. En aquest 
sentit, la reducció d’aquesta quota no suposa un problema econòmic, ja 
que al mateix temps que es deixa d’ingressar, també es deixa d’invertir en 
material, activitats, etc. Ara bé, si aquesta situació s’allarga més del comp-
te si que podria arribar a ser un problema, ja que hi ha despeses fixes 
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que s’han de continuar pagant, com rebuts d’aigua o llum, assegurances 
de responsabilitat civil i d’accidents o el manteniment del local i de cert 
material, tenint en compte que no s’obtindria cap ingrés fins que aquesta 
situació es normalitze del tot.

• Aquests problemes derivats de la situació actual agreujaran més encara 
la ja existent crisi de l’associacionisme, en la que cada vegada costa 
més mantenir la participació activa i conscient d’usuaris i voluntaris, 
que s’ha vist reduïda els últims anys, entre altres motius, per la falta 
de consciència col·lectiva i l’individualisme patent i en creixement de la 
societat.

• Preocupa sobretot el relleu generacional, donat que en la majoria d’asso-
ciacions el pes de la gestió recau sobre unes poques persones que jus-
tament són les que més temps porten i més s’impliquen, que entenen la 
seua participació més enllà de la pròpia associació amb l’esperit de cons-
truir una societat millor que no es limite solament al compliment dels fins 
principals de l’associació.

• En referència a l’inici del curs 2020-2021, preocupa sobretot la situació 
generada pels nous rebrots i el confinament de diferents zones i ciutats 
arreu de l’estat que s’han estat produint al llarg d’agost i setembre. Ate-
nent al decret que regula les activitats d’oci i temps lliure encara vigent, 
aquestes associacions poden començar el curs complint rigorosament 
una sèrie de mesures adaptant les seues activitats, així i tot, l’evolució 
de la pandèmia pot fer que de nou es paralitze per complet l’activitat en 
qualsevol moment del curs.

• Necessitats i Problemàtiques Concretes:
La gran majoria de problemes i necessitats detectades són compartides entre to-
tes les associacions, però també apareixen problemes concrets, sobretot en refe-
rència als locals:

• En el cas del Centre Júnior Atalaia, ja fa uns anys que la relació amb els 
propietaris és complicada i es troben amb molts entrebancs. Per això, 
preocupa que aquesta crisi siga un detonant més o una excusa per fer-los 
fora definitivament.
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La nostra adaptació a la situació ha sigut prou positiva, els Dissabtes de 
Pandèmia han funcionat molt bé i ens ho hem passat molt bé fent-ho. El 
que més ens preocupa el proper curs és el local, que tot açò no siga un 
motiu més per fer-nos fora.

• En el cas de l’Agrupament Escolta Jamboree la situació no és a priori tan 
delicada, però es troben a un local cedit per un particular i que actualment 
es troba en opció de venta i lloguer, el que pot fer que en qualsevol mo-
ment tinguen que deixar-lo.

En cas de que aquestes associacions es quedaren sense local necessitarien ur-
gentment una alternativa per tal de guardar tot el material, ja que provisionalment 
les activitats es podrien seguir realitzant a l’aire lliure als parcs de la ciutat, encara 
que no és una solució realment desitjable a mig o llarg termini.

En aquesta reunió telemàtica van participar representants de la Junta Local Falle-
ra, la Muixeranga de Xàtiva “La Socarrà” i el Grup de Danses Socarrel.

• Necessitats i Problemàtiques Comunes:
El principal problema d’aquest sector, a banda de la suspensió de la 
seua activitat diària és sobretot el fet d’haver-se vist obligades a can-
cel·lar les seues activitats més importants i per les que portaven tot 
l’any treballant, com bé la celebració de les Falles 2020, la “IV Trobada 
de Muixerangues a Xàtiva” o l’aniversari de Socarrel, amb tot el que això 
comporta.

En aquest sentit les conseqüències més palpables són similars al que 
passava amb les associacions d’oci educatiu amb la suspensió dels cam-
paments. Parlem de la pèrdua i desmotivació de sòcies, una menor visi-
bilitat i repercussió a nivell local al no poder realitzar actes al carrer, haver 
de fer front a despeses que no es van a amortitzar, etc.

Una altra qüestió important, també compartida amb les associacions 
d’oci educatiu és la incertesa total sobre quan i com es podrà reprendre 
l’activitat habitual. En aquest sentit aprofundirem en l’apartat de neces-

2 ASSOCIACIONS DE L’ÀMBIT DE LA CULTURA
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sitats concretes ja que aquesta qüestió afecta de manera peculiar a les 
diferents associacions culturals.

• Necessitats i Problemàtiques Concretes:
• Grup de Danses Socarrel: El que més li ha afectat a aquesta associació 

durant el confinament és no poder realitzar els assajos i les classes pre-
sencials, que són l’espai fonamental on aprendre i perfeccionar la tècnica. 
En aquest sentit han estat realitzant classes online i actualment ja han 
pogut fer algun assaig concret i puntual de manera presencial, encara 
que aquest sistema és temporal i no pot arribar a ser substitutiu de les 
classes. Necessitarien la cessió d’espais municipals per a poder assajar 
les condicions necessàries. Sobre la situació econòmica de l’associació 
es planteja el següent:

De les quotes només no es pot sobreviure. En el nostre cas necessitem 
actuacions, ja que eixos diners els invertim en les properes actuacions, in-
dumentària, etc.

Això va lligat a la impossibilitat de realitzar actes al carrer, que són l’eix fonamen-
tal d’aquesta associació, tenint en compte que no es podria guardar la distància 
de seguretat entre les balladores i balladors. S’han hagut de suspendre diferents 
actes que hi havia programats per a maig en motiu de l’aniversari de l’associació, 
una actuació contractada per l’ajuntament prevista per a juny o un viatge a un 
parc temàtic que realitzen cada any per tal d’enfortir els vincles de l’associació. 

• Muixeranga de Xàtiva “La Socarrà”: Pràcticament passa el mateix amb la 
Muixeranga, que necessita dels assajos presencials per assolir la tècnica 
necessària. A més, han hagut de cancel·lar totes les actuacions i en es-
pecial la Trobada de Muixerangues, l’esdeveniment més important de tot 
l’any i que més difusió i visibilitat aporta.

El confinament ens ha pillat a punt de celebrar la Trobada de Muixerangues, 
amb tota la feina feta, el llibre explicatiu acabat, tot preparat i tot encomanat. 
Ens passarà igual que a Socarrel, que depenem econòmicament de les actua-
cions i activitats que fem al carrer ja que la nostra quota és molt baixa. No te-
nir els ingressos esperats pot fer que l’any que ve tinguem alguns problemes.
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La tornada a la “normalitat” d’aquesta associació és encara més compli-
cada i incerta, ja que es tracta d’una activitat on és inevitable el contacte 
directe entre els i les membres, que és totalment incompatible amb qual-
sevol mesura de seguretat sanitària i distància interpersonal.

Per tant, s’espera que la tornada a l’activitat habitual encara tardarà molt 
de temps més que en altres casos. Aquesta situació pot agreujar encara 
més la pèrdua o desvinculació de sòcies i la por a tornar a fer muixeranga 
amb normalitat. La situació econòmica preocupa menys, ja que encara 
que no s’obtenen ingressos de les actuacions tampoc s’han d’afrontar 
massa despeses ordinàries.

La principal preocupació és que la nostra associació és molt de contacte, 
i al no poder fer muixeranga puga provocar una desvinculació de la gent, 
ja que encara som una associació en creixement. Com reaccionarem des-
prés? Tornarem amb més ganes o la gent s’haurà desvinculat? Pot ser 
que en tot l’any no pugam fer cap actuació i que això ens perjudique molt. 
També fa por perdre l’estatus que hem anat guanyant estos anys amb les 
actuacions i els actes que hem celebrat i tota la visibilitat que ens ha donat.

• Junta Local Fallera i Comissions Falleres: La suspensió de les Falles 
2020 ha suposat un colp duríssim complicat d’afrontar, tant per a les co-
missions falleres com per a tot allò que es desprèn d’aquesta festivitat, 
com els artistes fallers, pirotècniques, floristeries, sòcies i socis de les 
comissions, l’impacte econòmic i social que aporta la festa en referència 
a l’hosteleria, allotjaments, etc.

D’entrada, en les pròpies Comissions Falleres aquesta situació ha obert 
una gran quantitat de debats i confrontacions sobre el present i el futur 
de les mateixes tenint en compte la enorme diversitat de sensibilitats i 
opinions que aglutinen. Unes confrontacions que s’han de gestionar de 
la millor manera possible per a què no afecten al funcionament intern 
en aquests moments tan difícils. Parlem de qüestions com l’adaptació o 
reassignació del pressupost anual, com plantejar l’exercici 2021, si es fa 
llibret o no, si es manté o es fa una rebaixa en la quota, l’emmagatzematge 
dels monuments fins les Falles 2021, com o de quina manera se li donarà 
suport als artistes fallers, floristeries i pirotècnies, etc. 
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La principal preocupació que tenim de cara a la reactivació és que no sa-
bem les baixes que anem a tindre, que segur que van a ser, i no poques. Així 
i tot, el tema de quotes depèn de cada comissió, encara que sabem que hi 
ha diferents postures al respecte.

La Junta Local Fallera, com a entitat de referència de les comissions falle-
res de la localitat, a banda de gestionar els seus propis assumptes interns 
també ha de preocupar-se de donar suport i canalitzar les necessitats i 
demandes de les comissions. És evident que no serà una tasca fàcil, ja 
que cal tenir en compte la crispació generalitzada que ha suposat aques-
ta cancel·lació i el seu efecte psicològic i social, que s’ha agreujat en part, 
segons expliquen els representants de la JLF, per la desafortunada gestió 
d’algunes administracions amb diferents canvis de criteri i versió sobre la 
realització de les falles 2020.

Les falles tal i com les hem entès sempre han passat a la història fins que 
tot torne a una normalitat definitiva i ens hem d’anar adaptant, per això hem 
tingut diferents reunions amb els presidents de les comissions falleres per 
tal de que ens explicaren la seua situació i els problemes que estan tenint i 
intentar aportar possibles solucions entre tots... El que més sorprèn és que 
les persones que han pres les mesures del que es pot fer i el que no es pot 
fer no coneixen de primera ma la realitat de les associacions. Qui ens té que 
ajudar no sap com funcionem.
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Per a l’anàlisi de la situació d’aquest sector es van realitzar dues reunions per 
motius de disponibilitat de les representats de les associacions implicades. Una 
primera en la que van participar Arc de Sant Martí LGTBI+, Creu Roja de Xàtiva i 
Divergents: Per al suport de les persones amb diversitat funcional, i una segona 
amb la Societat Protectora d’Animals de Xàtiva “SPAX” i la ONGD Land of Hope 
“Terra d’Esperança”.

• Necessitats i Problemàtiques Comunes:
• Més enllà dels problemes derivats de la suspensió de l’activitat associa-

tiva i del confinament, les necessitats comunes d’aquest sector son si-
milars a les de la resta de sectors, sobretot en referència a la vinculació i 
participació de sòcies i socis durant el confinament.

• La diferència és que aquestes associacions tenen la peculiaritat de que hi 
ha moltes persones (i animals en el cas de la SPAX) que no formen part 
de l’associació però depenen directament de la seua tasca per millorar la 
seua qualitat de vida o fer més fàcil el seu dia a dia. Parlem d’associacions 
que treballen per donar suport a persones i famílies en risc d’exclusió so-
cial o amb necessitats especials, pobresa i vulnerabilitat extrema, col·lec-
tius que reben agressions homòfobes i discriminacions LGTBIfòbiques, 
etc.

• En general, aquestes associacions han vist afectat el seu funcionament 
habitual, bé per impossibilitat de realitzar la seua tasca social, o bé per un 
notable augment de la feina degut a l’increment de necessitats bàsiques 
vitals de les sòcies i socis.

Passem a l’anàlisi individual de cadascuna, atenent que tres d’elles desenvolupen 
la seua tasca principalment a nivell local, com la SPAX, Arc de Sant Martí i Diver-
gents, i les altres dues que també treballen principalment a nivell local però dispo-
sen d’un teixit o una estructura més consolidada a nivell estatal o internacional, 
com el cas de Creu Roja o l’ONGD Land of Hope.

3 ASSOCIACIONS DE VOLUNTARIAT, COOPERACIÓ I SUPORT 
A COL·LECTIUS ESPECÍFICS
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Volem donar-vos les gràcies al CJX perquè esteu fent una tasca indispensa-
ble en aquests moments tan difícils, que si no la féreu vosaltres no la faria 
ningú. És d’agrair que es preocupeu per la situació de les associacions, que 
ens pregunteu com estem i què necessitem.

-Arc de Sant Martí LGTBI+ Xàtiva-

• Necessitats i Problemàtiques Concretes:
• Arc de Sant Martí LGTBI+: Aquesta associació va néixer fa uns dos anys, 

encara que ha sigut enguany quan s’han començat a realitzar els tràmits 
per tal de constituir-la formalment. Al ser una associació que encara es 
troba en procés de consolidació compta amb les dificultats característi-
ques d’aquesta etapa, com bé una certa falta de visibilitat i consolidació 
a nivell local, diferències d’implicació entre unes sòcies i altres, diferents 
sensibilitats respecte a la utilitat, el funcionament o els objectius de l’as-
sociació, etc.

La gent està molt més parada. Si ja costa moure al personal en condicions 
normals, ara és encara més complicat per diferents circumstancies de ca-
dascú. El que passa és que l’associació l’acabem portant entre dos perso-
nes perquè no trobem eixe recolzament. Sempre som uns poc els que tirem 
més del carro, i pense que és una cosa que passa en totes les associacions 
però ara s’ha acusat encara més.

En canvi, una de les activitats que més benefici els aporta a nivell de re-
percussió és la participació en l’organització dels actes de l’Orgull LGTBI+, 
tant l’edició de 2019 com la recent edició de 2020. Enguany al tractar-se 
d’actes realitzats de manera online s’ha millorat de manera considerable 
la seua visibilitat en xarxes socials i repercussió a nivell local.

Sobre el col·lectiu de persones LGTBI+ preocupen sobretot les conse-
qüències psicològiques generades del confinament:

El confinament per a persones homosexuals que no han eixit de l’armari i 
han de viure tot el dia en companyia dels seus pares i que aquests no ho 
accepten genera situacions molt dures d’afrontar.
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• Divergents - Per al suport de les persones amb diversitat funcional: Es 
tracta d’un col·lectiu que dona suport a persones amb diversitat funcional, 
fent més fàcil el seu dia a dia, facilitant recursos i aprenentatges que mi-
lloren l’autonomia de les seues sòcies i socis i fent més fàcil la conciliació 
familiar. Una de les seues principals línies d’actuació és la realització de 
grups d’oci, on cada cap de setmana les usuàries decideixen el que volen 
fer o on volen anar, en definitiva, en què volen invertir el seu temps lliure.

El confinament ha impossibilitat el desenvolupament d’aquests grups 
d’oci, que suposa un trencament en la progressió dels mateixos i una càr-
rega superior per a les famílies. Per tal de contrarestar-ho s’han estat rea-
litzant encontres virtuals entre les facilitadores i les sòcies per no perdre 
el contacte i passar una estona alienades dels problemes del dia a dia.

Ara mateix és complicat tornar a funcionar fins que no es torne a poder eixir 
amb normalitat. Esperem que tot açò no ens afecte massa i quan tornem a 
activar-nos els voluntaris es tornen a enganxar.

La possible desvinculació de sòcies no suposa a priori una gran preocu-
pació, ja que l’associació s’entén com una necessitat i una ferramenta útil 
per a les seues sòcies, i per tant, quan tot torne a una certa normalitat 
l’associació seguirà essent necessària per a aquestes. En canvi si que 
preocupa la vinculació de les facilitadores (persones que s’encarreguen 
de dinamitzar i acompanyar els grups d’oci) al tractar-se aquestes de per-
sones voluntàries en les que la implicació depèn de diferents factors de 
cadascuna. 

És cert que per part dels voluntaris es nota poca comunicació. Tu insistei-
xes però hi ha gent que no contesta massa. Cal tindre en compte la situació 
personal o familiar de cadascú, però en general la gent està deslligada.

• Societat Protectora d’Animals SPAX: En el cas de la SPAX el confinament 
ha fet que l’activitat diària, sobretot en els caps de setmana, s’haja vist 
reduïda de manera considerable durant el confinament. Es troben estabi-
litzats, però van haver de parar les adopcions al no poder acudir la gent al 
refugi. Solament uns pocs voluntaris i treballadors van poder anar, el que 
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va provocar que molts gossos no eixiren a passejar, per això els van deixar 
solts a l’interior del refugi.

Nosaltres tenim un refugi que esta obert els 365 dies de l’any amb animals 
que hi ha que cuidar tots els dies, i ens hem vist molt limitats per la menor 
presència d’ajuda de voluntaris degut al confinament. Hem hagut de parar 
les visites dels socis, voluntaris i padrins i s’ha notat molt. Abans el 90% 
dels animals eixien a passejar i ara ens hem hagut d’adaptar. Ens hem or-
ganitzat i coordinat entre poques persones per no posar-nos en perill uns a 
altres, però als animals no els ha faltat de res.

Els veterinaris han continuat anant a fer el seguiment bàsic i controlar els 
nous gossos que han entrat, que han sigut molts però no ha suposat un 
major problema ja que abans del confinament havia baixat molt l’ocupa-
ció. A més, tenien prevista la realització d’unes reformes que s’han hagut 
de paralitzar.

Teníem un projecte molt important que s’ha paralitzat en el que tots els 
anys venen uns companys d’alemanya i ens ajuden a reformar i millorar el 
refugi, adopten molts gossets, i això per desgràcia enguany no s’ha pogut 
fer.

En quant a l’estat econòmic la situació ha sigut complicada, ja que es-
taven pendents d’ingressar una subvenció important i alguns socis han 
hagut de fer aportacions personals per fer front a les despeses. Preocupa 
que la situació generada per la COVID-19 siga un motiu per tal de reta-
llar-los certes ajudes i subvencions que necessiten per al manteniment 
del refugi i dels animals.

• Land of Hope “Terra d’Esperança”: Durant el confinament han hagut de 
paralitzar els projectes que tenien programats, però van decidir ajudar 
als i les veïnes del seu barri oferint un servei de compra de productes 
de primera necessitat i medicaments que els ha suposat un alt nivell de 
feina. Han hagut d’aplaçar un concert de piano que haguera servit per a 
donar-se a conèixer i recaptar una certa quantitat econòmica per a desen-
volupar projectes socials.
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Vam encetar un projecte d’ajuda social en la mateixa línia del que esteu fent 
la Comissió Permanent del Consell, d’anar a comprar productes de prime-
ra necessitat i medicaments per a les persones que no podien eixir de les 
seues cases.

També participen de projectes de cooperació internacional que s’han 
hagut de paralitzar, sobretot a Amèrica Llatina, on la crisi sanitària ha 
colpejat amb molta força, el que preocupa en major mesura ja que les 
condicions per fer front a crisis com aquestes en països d’aquestes ca-
racterístiques és molt més difícil per les condicions i la infraestructura de 
la que es disposa.

Per buscar una part positiva a tot açò podríem dir que el confinament ens 
ha servit per a poder parar-nos i reforçar certs projectes que degut a l’acti-
vitat normal estaven estancats i analitzar obrir debats que normalment no 
tenim.

• Creu Roja Xàtiva: Una de les principals línies d’ajuda social de Creu Roja 
és l’abastiment de productes de primera necessitat entre les famílies en 
risc d’exclusió social de la ciutat. En aquest sentit s’ha vist molt incre-
mentada la demanda a conseqüència del confinament i la difícil situació 
econòmica, el que ha suposat un grau de feina molt superior. Per sort, el 
número de voluntaris i voluntàries (sobretot joves) ha augmentat conside-
rablement suposant un gran suport ja que els voluntaris més majors o en 
grups de risc no podien ajudar en eixos moments. Per a l’ajuda a domicili 
s’ha seguit en tot moment el protocol sanitari, utilitzant l’equipament ade-
quat i mantenint la distància de seguretat.

No hem parat en cap moment però hem hagut d’adaptar molts dels nos-
tres serveis per les circumstàncies sanitàries. Hem estat en coordinació 
amb els serveis socials per detectar les mancances i poder donar millor 
solucions.

En referència a la estabilitat de l’associació, en aquest cas no preocupa 
excessivament ja que Creu Roja és una entitat molt consolidada que dis-
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posa d’una bona xarxa a nivell autonòmic i estatal. Des de València i Ma-
drid han estat en contacte contínuament marcant les directrius i els pro-
tocols d’actuació ja que s’està desenvolupant un programa d’ajuda social 
en col·laboració amb el govern estatal.

D’altra banda, centrant-se més en les conseqüències d’aquesta crisi entre 
les persones en risc d’exclusió social o amb majors dificultats es plante-
gen diferents problemàtiques importants que caldria analitzar i traslladar 
a les administracions per a treballar en possibles solucions. Es parla so-
bretot de les conseqüències psicològiques, l’escletxa digital o l’adaptació 
a aquesta situació:

Hi ha molta gent a la que aquesta situació li està afectant psicològicament 
i no podem deixar-la sola. En aquest sentit tenim un servei telefònic d’ajuda 
psicològica que s’ha utilitzat molt més que abans i és preocupant.

---
Hem de ser conscients de que hem d’aprendre a conviure amb la pandèmia, 
fins que no hi haja una vacuna anem a estar així i hem de saber que és molt 
probable que hi hagen rebrots. No podem baixar la guàrdia i hem de saber 
adaptar-nos.

---
També hi ha un problema amb l’escletxa digital, no tot el mon pot connec-
tar-se i hi ha que buscar solucions a nivell de les administracions públiques.
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Aquest sector està format per dues associacions membre del CJX, el Club Slot 
Costera (carreres de Slot, col·loquialment anomenat Scalextric), i Xàtiva No Yume 
(promoció de la cultura japonesa). Les necessitats comunes d’aquest sector són 
molt semblants a les que ja hem comentat en la resta d’associacions, per tan pas-
sem directament a analitzar les seues necessitats i problemes concrets.

• Necessitats i Problemàtiques Concretes:
• Club Slot Costera: El confinament ha paralitzat per complet tota l’acti-

vitat del club, tant les competicions amb altres clubs com les reunions 
que es realitzaven cada setmana al seu local per tal d’entrenar i enfortir 
les relacions entre els socis. El confinament els ha pillat amb el local 
desmantellat, ja que anaven a fer una reforma integral amb l’adquisició 
d’una nova pista. S’han intentat fer diferents iniciatives online però la 
participació no ha sigut la desitjable. Des de l’alçament de l’estat d’alar-
ma uns pocs socis han estat anant per tal de seguir amb la reforma, 
però preocupa la tornada a la normalitat i la realització d’encontres i 
competicions.

Aquesta situació ens ha fastidiat prou perquè el que més il·lusió ens fa és 
anar a fer competicions per diferents llocs del país. Per sort el campionat 
europeu que vam realitzar va tindre lloc justament abans del confinament, 
perquè haver-lo de suspendre haguera sigut un colp molt dur per tota la 
feina que comporta i la visibilitat que ens dona celebrar un campionat eu-
ropeu a Xàtiva.

• Xàtiva No Yume: El confinament ha suposat la paralització quasi total 
de l’activitat de l’associació, que s’ha limitat a reforçar la seua presència 
a través de les xarxes socials. Es van haver de suspendre diferents ac-
tivitats i campionats que hi havia programats i preocupa el moment de 
tornar a la normalitat així com el lloc on poder desenvolupar les seues 
activitats, ja que el seu àmbit d’activitat es veu molt limitat al no poder 
jugar de manera presencial als jocs de taula, rol, etc. Preocupa en major 
mesura la possible desmotivació i desvinculació de socis i sòcies, ja que 
enguany, a banda de tot l’esmentat anteriorment, no s’ha pogut realitzar 
una de les activitats més significatives i que més gent atrau a l’associació.

4 ASSOCIACIONS D’OCI ALTERNATIU
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Enguany no hi haurà Saló del Manga i haver de cancel·lar tots els plans ens 
a afectat anímicament perquè és un esdeveniment molt important per a la 
nostra associació.

 

En aquesta reunió telemàtica van participar representants de Joves de Xàtiva Uni-
da, Joves Socialistes de Xàtiva, Joves PV Compromís i de les joventuts del sindicat 
Comissions Obreres, Joves de CCOO del País Valencià.

• Necessitats i Problemàtiques Comunes:
En el cas d’aquestes associacions podríem dir que la situació no ha ge-
nerat tantes conseqüències negatives com en altres sectors més enllà de 
no poder reunir-se presencialment o no poder realitzar actes al carrer. En 
aquest sentit s’ha continuat tenint presencia a les xarxes socials i donant 
suport a les formacions a les que pertany cadascuna.

Jo pense que el confinament ens ha afectat a tots els partits polítics per 
igual, que és pràcticament poc perquè el que fem les parts juvenils per sort 
s’ha pogut seguir desenvolupant a través de xarxes socials.

-Joves Socialistes de Xàtiva-

Més enllà de crear contingut polític i aportar el que pugam a les nostres 
formacions que això ho hem pogut seguir fent, el que no hem pogut fer i 
és una part fonamental per al nostre col·lectiu és realitzar actes al carrer, 
parlar amb la gent, etc.

-Joves de Xàtiva Unida-

Encara no sabem cert quan anem a tornar a la normalitat. El que més preo-
cupa és quan passe tot açò com anem a atraure nous socis.

-Joves PV-

5 JOVENTUTS D’ENTITATS POLÍTIQUES I SINDICALS



Consell de la joventut de Xàtiva / 40

La principal problemàtica a la que s’enfronten és la captació de nous socis 
i sòcies, tenint en compte l’escàs interès de la joventut per militar activa-
ment d’una formació política o sindical, atenent a la concepció negativa 
que es genera cada vegada més respecte de la classe política o la utilitat 
de la política institucional com a eina transformadora, a banda de l’es-
cassa preocupació dels i les joves en la defensa dels seus drets com a 
treballadores.

La joventut ja estava molt desapegada de la política i les crispacions polí-
tiques, que s’han aguditzat molt durant aquesta crisi és un factor que ens 
va a passar factura. També influeixen les ‘Fake News’ i els diferents movi-
ments de desinformació, que fan que la gent estiga farta i no saben el que 
és cert i el que no.

-Joves Socialistes de Xàtiva-

És cert que sempre tenim la concepció de que els joves no participen en 
els nostres espais, però jo quan era més jove també rebutjava eixa partici-
pació i militava en altres espais, sindicat d’estudiants, moviments socials, 
per això no ens ha de preocupar tant que els joves no formen part de les 
estructures organitzatives dels partits polítics sinó que participen i facen 
política des d’altres espais, i ja arribarà el moment de que tinguen l’interès 
per la política municipal.

-Joves de Xàtiva Unida-

Tenint en compte les característiques l’àmbit d’actuació d’aquest sector, des del 
CJX vam trobar interessant aprofitar aquesta reunió per tractar també la situació 
de la joventut. Aquest anàlisi el podrem trobar més endavant en l’apartat corres-
ponent.

• Necessitats i Problemàtiques Concretes:
Vist que les joventuts de les formacions polítiques no han tingut massa problemes 
propis sinó més bé són totes compartides entre elles, en aquest apartat solament 
ens anem a centrar en els problemes concrets de Joves CCOO.

• Joves de CCOO PV: En aquest cas la situació és un poc diferent al trac-
tar-se d’un sindicat, ja que degut a la crisi que estem vivint el seu volum de 
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feina i assessorament en matèria de drets laborals s’ha vist notablement 
incrementat, encara que s’han hagut de deixar de banda molts projectes 
per centrar-se en donar suport als i les treballadores. 

Joves CCOO PV hem deixat més de banda tot allò relacionat amb campa-
nyes d’informació i conscienciació per centrar-nos en la funció més pura-
ment sindical degut a tots els problemes laborals derivats de la COVID. Hem 
estat fent assessorament en matèria de drets laborals, ERTOS, acomiada-
ments, etc.

Respecte a la participació i afiliació de socis i sòcies la situació és sem-
blant a la de les formacions polítiques, encara que en aquest cas trobem 
certes peculiaritats i diferències, sobretot en els motius d’aquesta filiació.

La filiació de socis i sòcies en el nostre cas és diferent als partits polítics, 
perquè afiliar-te a un sindicat es dona per diferents raons, principalment per 
una qüestió utilitària quan es té un problema laboral amb l’empresa, o bé 
perquè en una determinada empresa tots els treballadors estan afiliats al 
mateix sindicat. En un partit polític sí que hi ha una tradició política o famili-
ar darrere, però en un sindicat és més probable que fluctue aquesta filiació, 
depenent de l’empresa en la que treballes o del grau de satisfacció amb un 
determinat sindicat. CCOO tenim molts afiliats, però realment quants d’ells 
participen del sindicat? Ací està la qüestió de qui s’afilia perquè li ve bé en 
un determinat moment i la gent que s’afilia perquè vol participar sindical-
ment, d’es d’una vessant més ideològica.

Sobre la filiació juvenil a un sindicat s’obri un debat interessant en el que 
trobem una diferència de motivació a l’hora d’afiliar-se entre la gent jove i 
gent de mitjana edat amb una feina estable:

És cert que a nivell juvenil hi ha una qüestió fonamental, i és la de la tem-
poralitat, que a nivell del País Valencià es troba al voltant del 90% en estiu, 
aleshores no es pot pretendre que una persona jove que moltes vegades 
busca una feina per a pagar-se la carrera o les seues coses s’afilie a un 
sindicat, es busque un lio en l’empresa, el tiren, etc. Per tant la filiació sin-
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dical arriba sempre en edats més avançades, quan la persona té una certa 
estabilitat en l’empresa i ja el que vol no solament és cobrar sinó treballar 
en millors condicions i tindre més temps per a la família, que són coses que 
a la joventut no sol afectar-nos encara. Això explica també que en les grans 
cadenes de menjar ràpid que tots coneguem i en gran part de l’hosteleria 
no es pague ni el salari mínim. Ho saben i s’aprofiten d’aquestes situacions 
de la gent jove.

Amb aquest últim sector d’associacions donem per acabat l’anàlisi de la situació 
de les associacions juvenils de Xàtiva i passem a l’anàlisi de la situació de la joven-
tut. Més endavant a l’apartat de Conclusions podrem trobar una síntesi esquemàti-
ca dels resultats extrets dels anàlisis tant de l’associacionisme com de la joventut.



ANÀLISI DE LA REALITAT 
DE LA SITUACIÓ
DE JOVENTUT
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L’expansió de la COVID-19 ha generat una sèrie de conseqüències en l’àmbit 
educatiu formal arran de la suspensió de la docència presencial i el curs aca-
dèmic 2019-2020. Aquestes conseqüències han afectat de manera diferent als 
diferents nivells d’estudis, per això per tal de realitzar aquest anàlisi ens vam 
reunir amb joves representants dels diferents nivells per obtindre una visió ge-
neral i directa sobre la situació generada. A les reunions va participar alumnat 
d’ESO i batxillerat, alumnat de formació professional i alumnat universitari i de 
màster.

• Situació de l’alumnat d’ESO:
Des de l’inici de la pandèmia, una de les qüestions que més preocupa-
ció i incertesa generava era com anava a afectar la COVID-19 dintre del 
sistema educatiu. Incertesa que es va agreujar amb el confinament i la 
suspensió de la docència presencial, que encetava debats sobre com 
anava a veure’s perjudicada la qualitat de l’ensenyament, com anaven 
a desenvolupar-se les classes, de quina manera s’avaluaria als i les 
docents, si tothom podria disposar dels mitjans necessaris, etc. Efec-
tivament, l’alumnat d’ESO que va participar a les reunions comentava 
que el nivell o la qualitat de l’ensenyament havia canviat molt, que no 
era igual d’eficaç perquè ja no hi havia classes com abans, amb un 
horari establert, sense poder resoldre qüestions amb tanta immedia-
tesa, etc. 

Les classes des de casa son pitjors, perquè quan estàs avançant matèria 
i tens algun dubte has de buscar-ho a internet perquè al llibre no està, en 
canvi si estiguera el professor li pots preguntar el dubte i t’ho explica millor 
i més ràpid.

La major part del professorat oferia una mena de tutories online per tal de 
resoldre dubtes i feia una planificació de deures i feina que cada alumne 
tenia que anar realitzant des de casa. A l’hora d’avaluar, cada professor 
utilitzava mecanismes diferents, com puntuar en major mesura els deu-
res proposats o realitzant exàmens online.

1 SITUACIÓ DE JOVES ESTUDIANTS (ESO, BATX, FP I UNIVERSITAT)
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Classes virtuals com a tal amb un horari marcat no hem tingut, solament 
de manera puntual hem fet alguna classe però més que res per a preguntar 
dubtes, veure algun vídeo, etc. Jo haguera preferit que de vegada en quant 
s’haguera fet una classe normal.

Cal tenir en compte que una gran part de l’alumnat no s’ha pogut adaptar a 
aquest nou model, sobretot al no disposar de suficients mitjans o per la si-
tuació familiar o social de cadascú. En aquest aspecte es fa més evident el 
problema generat per l’escletxa digital, que encara que diferents adminis-
tracions han facilitat aparells electrònics i serveis de connexió a internet, 
aquestes ajudes no han estat suficients per a cobrir totes les necessitats.

És molt complicat poder arribar a entregar tota la feina que demanen. En el 
meu cas jo hi ha setmanes que no tinc ordenador i no puc connectar-me. 
Tampoc tinc impressora a casa i com no es podia eixir al carrer i les boti-
gues estaven tancades no podia imprimir els treballs que ens manaven.

Aquesta situació ha colpejat en major mesura l’alumnat de primer d’ESO, 
per la senzilla qüestió del gran canvi que suposa passar de l’escola a l’ins-
titut i la dificultat d’adaptar-se a aquest, però sobretot i especialment a 
l’alumnat de quart d’ESO, un curs en el que molts alumnes finalitzen el seu 
ensenyament secundari obligatori i opten per altres vies de formació per 
a les que la nota mitjana del curs és important, o per a aquells que deci-
deixen realitzar el batxillerat i han d’escollir una modalitat o una altra que 
serà determinant per al seu futur acadèmic.

Tinc la sensació de que se m’ha oblidat tot el que havia après al llarg del 
curs i que no estic aprenent res nou. Em fa por que l’any que ve les classes 
continuen sent online tot el curs.

Un altre aspecte a tenir en compte és la funció social de l’ensenyament pre-
sencial, on l’alumat (sobretot dels cursos inicials) comença a socialitzar amb 
més llibertat i de manera diferent, es creen o es consoliden els grups d’amis-
tats, es milloren les habilitats socials, etc. Qüestions que ajuden al desenvo-
lupament personal dels i les joves que s’han trencat a causa del confinament.
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• Situació de l’alumnat de Batxillerat:
En general la situació de l’alumnat de batxillerat és molt semblant a 
l’anterior, sobretot pel que fa al model de docència i de classes online. 
No obstant això, cal tenir en compte que en aquest nivell la nota mit-
jana dels dos cursos és important a l’hora d’accedir als estudis univer-
sitaris. 

És cert que cal reconèixer la feina i la dedicació realitzada per part del 
professorat en aquesta situació, així i tot, inevitablement la qualitat de 
l’ensenyament o l’aprenentatge de l’alumnat pot haver canviat respecte 
d’un curs habitual.

De cara el selectiu hi ha matèria que no hem donat i ara estan explicant-la 
molt per damunt, però jo tinc por de que no arribem al selectiu suficient-
ment preparats. Hem tingut una gran inseguretat perquè ens estem jugant 
el curs i el futur.

Aquesta situació generava una major preocupació sobretot per als 
alumnes de segon de batxillerat, que s’han enfrontat a unes proves 
d’accés a la universitat (PAU/EVAU) més incertes que mai, tenint en 
compte la pressió psicològica que ja de per sí suposen aquestes pro-
ves en les que depenent del resultat es pot accedir a unes universitats 
o altres.

• Situació de l’alumnat de Formació Professional:
En el cas de la formació professional el desenvolupament de les classes 
i la manera d’avaluar és molt semblant a la que s’utilitza en l’institut, per 
això la situació també és molt semblant. No obstant això, existeix un mar-
cat caràcter pràctic que complementa la teòrica i facilita l’adquisició de 
competències i la posada en pràctica dels coneixements adquirits que no 
s’ha desenvolupat.

En aquest sentit, l’alumnat més perjudicat és el que es trobava al segon 
curs, ja que la meitat d’aquest es basa en la realització de les FCT (For-
mació en Centres de Treball) anomenades col·loquialment “les pràcti-
ques”. En la majoria de casos, l’alumnat va poder començar-les abans 
del confinament però es van haver de cancel·lar als pocs dies. Molts 
cicles van poder adaptar-se realitzant les FCT online, però en altres ca-
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sos no han pogut trobar una solució i els alumnes han tingut que apla-
çar-les fins setembre, el que suposa que qualsevol previsió que es tenia 
de cara al nou curs s’ha vist trastocada i pot suposar la pèrdua de tot 
un any.

En el cas del meu cicle formatiu el centre ha aconseguit adaptar el format 
de les pràctiques per a desenvolupar el projecte de manera online, però hi 
ha altres cicles, com puga ser mecànica o electricitat per posar algun exem-
ple que no han pogut adaptar-se i hauran de fer les pràctiques a setembre. 
Clar, això et trenca qualsevol previsió que tenies de cara al proper any i hi 
haurà gent que perdrà tot l’any.

• Situació de l’alumnat Universitari:
Pel que fa a l’alumnat universitari l’impacte de la COVID-19 és molt sem-
blant al que hem vist als nivells anteriors encara que en aquest cas la 
gravetat de la situació sembla ser més perjudicial al entendre’s aquesta 
etapa com més transcendental o determinant per al futur dels i les joves i 
la seua incorporació al món laboral.

Com ja hem vist abans, aquesta situació ha suposat un major esforç i 
una major incertesa per a l’alumnat. Un dels factors que més malestar 
ha generat és la realització dels exàmens online, que ha portat molta po-
lèmica tant per la tipologia dels exàmens com per les mesures aplicades 
per les universitats per tal d’evitar trampes que molts alumnes consideren 
massa restrictives.

Els exàmens online han sigut un caos. He tingut assignatures que no he 
arribat a donar el temari, però arribaves a l’examen, que normalment eren 
tipo test, i sols tenia un minut per cada pregunta i a més no podia tornar 
enrere si tenia algun dubte.

Sobre la polèmica de la privacitat, el sentir general de l’alumnat entrevistat 
es podria sintetitzar en aquesta intervenció:
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En general pense que s’han excedit en les mesures de seguretat, que ens 
molts casos atemptaven directament contra la privacitat de les persones i 
damunt generava una pressió i un estrès afegit.

Des de la vessant econòmica, els estudis universitaris suposen una gran-
díssima despesa per a l’alumnat i les famílies, tenint en compte l’elevat 
cost de les matrícules, el transport, el lloguer de pisos o residències (que 
s’han hagut de continuar pagant a pesar de no poder utilitzar-se), qüesti-
ons que sumades a la difícil situació econòmica generada per la crisi, amb 
familiars acomiadats o en ERTOS, pot suposar grans dificultats per a la 
continuïtat dels estudis.

L’inici i el desenvolupament del curs acadèmic 20-21 també està gene-
rant molta confusió, ja que cada universitat està aplicant unes mesures 
i uns protocols diferents respecte de la realització de les classes, combi-
nant la presencialitat amb la docència telemàtica. No obstant això, encara 
és prompte per determinar les conseqüències que pot suposar aquesta 
adaptació.
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A continuació repassarem de manera general la situació en la que es troba la jo-
ventut treballadora i emprenedora, resultats obtinguts de les reunions realitzades 
per part del Consell de la Joventut de Xàtiva complementats amb dades extre-
tes d’una sèrie d’estudis realitzats per altres organismes de referència en aquesta 
matèria. També recuperarem les dades aportades pels membres de les joventuts 
de les formacions polítiques membres del CJX i del sindicat CCOO recollides a la 
reunió sectorial.

• Joventut en l’àmbit laboral:
Els efectes de la COVID-19 en l’àmbit laboral no han fet més que agreujar 
la ja precària situació dels i les joves en referència a l’ocupació i les condi-
cions laborals que pateix la gent jove pel simple fet de ser jove.

Parlem de qüestions com la temporalitat, un dels majors problemes als 
que s’enfronta la joventut en l’àmbit laboral, i que segons exposa un es-
tudi realitzat per el INJUVE (Institut Nacional de la Joventut) “el 36,8% 
de les persones joves figuren com a afiliades a la Seguretat Social amb 
contractes eventuals quan, en els altres grups d'edat, tan sols ho estan 
el 16,2%”.

En aquest sentit, la falta de contractes indefinits o de llarga durada trenca 
per complet amb les expectatives d’aglutinar una ampla experiència labo-
ral i impossibilita per complet qualsevol tipus de planificació, emancipació 
o creació d’un projecte de vida.

El problema que hi haurà quan tornem a la nova normalitat és que qui ens 
en anirem en major mesura al carrer serem la gent jove i hi haurà un proble-
ma real per a que pugam trobar oportunitats.

-Joves de CCOO del País Valencià-

Cal ser conscients que la joventut té majors dificultats per accedir al mer-
cat laboral en determinats sectors, sobretot en aquells que es suposen 
més professionalitzats on es demanda una gran experiència prèvia de-
mostrable. No obstant això, es detecta que la joventut té més facilitat per 
accedir a llocs de feina en sectors com l’hosteleria, la restauració, l’oci 

2 SITUACIÓ DE JOVES TREBALLADORES I EMPRENEDORES
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nocturn, la informació i la comunicació..., llocs de feina que en la majoria 
dels casos no s’ajusten al grau de qualificació dels i les joves.
Aquestes dades solen amagar una realitat preocupant: Una gran part de 
joves que treballen en aquests sectors ho fan en condicions precàries, 
sense contracte, sense qualsevol tipus de protecció o garanties front a 
l’empresa, amb salaris i condicions laborals pèssimes, horaris desorbi-
tats, etc.

En aquest sentit, l’estudi del INJUVE afirma que “aquells col·lectius, com 
la població jove, que ja abans es distingien prèviament per una inserció la-
boral més irregular i unes condicions més precàries, no només en termes 
de salari, sinó també pel que fa a protecció, temporalitat, les perspectives 
de promoció o el grau d'irregularitat, són els que van a patir les conse-
qüències amb major gravetat”.

Per una altra banda cal analitzar l’impacte que tindran els ERTO (expedi-
ents de regulació temporal d'ocupació) en la població jove. És cert que 
questa ferramenta ha permès protegir i mantenir els treballadors i tre-
balladores durant el confinament, ara bé, una vegada finalitzen aquestes 
prestacions les persones joves seran les que més probabilitats tindran de 
ser acomiadades. Aquesta situació ve donada per la major facilitat d’aco-
miadar persones joves amb contractes precaris i temporals, ja que per a 
les empreses resulta molt més econòmic acomiadar un jove en aquestes 
circumstàncies que una altra persona amb un contracte indefinit i amb 
més anys treballats.

Els estudis més optimistes que s’han fet a nivell sindical afirmen que vora 
300.000 persones perdran la feina després de la crisi de la COVID-19. En 
el cas dels joves, està clar que seran els primers en ser acomiadats per la 
senzilla qüestió de que qui més anys porta a una empresa és qui es queda, 
és a qui més costa acomiadar.

-Joves de CCOO del País Valencià-

En relació a la tassa d’atur i demanda d’ocupació entre la gent jove, l’es-
tudi del INJUVE afirma que “tant l'atur registrat com el total de deman-
des d'ocupació han patit un increment significativament superior entre 
la població jove. En comparació amb el mes de març, a l'abril hi ha un 
33,3% més de persones joves en atur i un 82,4% més que són deman-



Consell de la joventut de Xàtiva / 52

dants d'ocupació”. Aquest increment en la demanda d’ocupació pot estar 
relacionada directament amb els ERTOS, ja que per tal de poder rebre la 
prestació contributiva per desocupació era requisit estar inscrit com a 
demandant d’ocupació. No obstant això, la tassa d’atur entre la joventut 
a l’estat espanyol es situa en el 25,2% durant les primeres setmanes del 
confinament. 

Amb totes aquestes dades es pot afirmar que la joventut de nou torna a 
ser el col·lectiu més vulnerable davant una crisi econòmica, tal i com afir-
ma aquesta conclusió extreta de l’estudi realitzat per el INJUVE: “La pre-
carietat laboral amenaça als joves de dos maneres: de forma immediata, 
seran els primers en ser acomiadats amb la finalització dels ERTO. A mig 
termini, els que conserven les seves ocupacions seran els més exposats 
a l'acomiadament si es materialitza l’amenaça d'una crisi econòmica pro-
vocada pel Coronavirus”.

La joventut ho vam passar molt malament a l’anterior crisi, però tenim l’es-
perança de que aquesta nova crisi es gestione millor que l’anterior. Veníem 
d’un govern que no va ser gens solidari amb la joventut i la classe treballa-
dora. Miraven més pels bancs i els grans empresaris que pels problemes 
de la gent.

-Joves PV Compromís-

• Joventut emprenedora:
Exposada la situació en la que es troba el col·lectiu jove en l’àmbit labo-
ral com a treballadors i treballadores, passem a analitzar també aquest 
col·lectiu des de la perspectiva emprenedora. Per tal de fer aquest anàlisi 
es van realitzar una sèrie de reunions amb joves que dirigeixen xicotetes 
empreses de l’àmbit local, no obstant això, l’anàlisi es planteja de manera 
generalitzada sense particularitzar en el cas concret de les empreses que 
van participar.

La primera impressió que se’ns trasllada és que la situació viscuda des 
de l’inici de l’estat d’alarma i la posterior fase de desescalada ha sigut 
bastant negativa i complicada per a les xicotetes empreses. El tancament 
del comerç durant el confinament ha suposat deixar d’obtindre qualsevol 
tipus d’ingrés al no poder realitzar l’activitat comercial, en molts casos 
deixant algunes empreses a punt de tancar de manera definitiva.
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A més, s’han hagut de continuar suportant una sèrie de despeses fixes 
com el lloguer del l’establiment, la llum, l’aigua o el internet, i s’han hagut 
de realitzar una sèrie d’inversions per tal de condicionar els establiments 
i adquirir material de protecció i desinfecció. Per sort o per desgràcia, 
compten amb l’avantatge de que al no ser empreses molt grans no han 
hagut de fer front al pagament de salaris de treballadors i treballadores 
més enllà dels seus propis guanys.

Ho hem passat molt malament, sobretot al principi. Era tot una incertesa, 
no teníem informació, no sabíem si podíem obrir o no. Després quan ja va 
tancar tot el comerç i les empreses i la veritat és que ha sigut molt compli-
cat perquè hem deixat de rebre ingressos durant molt de temps però si que 
hem continuat pagant una sèrie de gastos i hem hagut d’adaptar el local a 
les noves mesures.

D’altra banda, és cert que el col·lectiu jove normalment té major facilitat 
per adaptar-se a les noves tecnologies i als mitjans telemàtics, no obstant 
això, en molts casos l’activitat comercial que desenvolupen algunes de 
les empreses per la seua tipologia és totalment incompatible amb la no 
presencialitat. En aquest cas l’adaptació s’ha limitat a la difusió a través 
de les xarxes socials i avançar feina interna acumulada.

Per sort les xarxes socials ajuden molt hui en dia, i més entre la gent jove 
que té més facilitats. Nosaltres al principi del confinament estàvem molt 
actius, però a mesura que passa el temps comences a fer-te repetitiu i se 
t’acaben les idees.

Per fer front aquesta difícil situació econòmica, l’estat i diferents adminis-
tracions han impulsat una sèrie d’ajudes i prestacions, com l’excepció en 
la quota d’autònom o subvencions per a la compra de material sanitari i 
de protecció, no obstant això, la informació rebuda sobre aquestes ajudes 
en molts casos ha sigut insuficient i ha generat una gran incertesa sobre-
tot a l’hora d’acollir-se. A les reunions va sorgir un debat arran d’aquestes 
ajudes en referència a la falta de perspectiva jove que presenten, ja que 
no comparteix la mateixa realitat una xicoteta empresa jove amb pocs 
anys d’activitat que una empresa consolidada amb anys d’experiència. En 
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aquest sentit, s’opina que les ajudes haurien de ser més específiques i que 
afavoriren en major mesura la joventut que decideix emprendre, no sola-
ment per a ajudar aquells que ja tenen una empresa o treballen de manera 
autònoma, sinó també per afavorir l’emprenedoria juvenil.

Han hagut ajudes, encara que està clar que aquestes ajudes no compensen 
les dificultat que hem tingut. Però si que creguem que seria positiu enfocar 
les ajudes d’una manera diferent, que es tinguera en compte i es premiara 
l’esforç de la gent jove que s’anima a tindre una empresa. No es el mateix 
una empresa que porta molts anys, que també ho estarà passant mal evi-
dentment, però en el cas d’empreses joves amb menys experiència es fa tot 
més complicat.

 

Com hem pogut comprovar, la crisi generada per la COVID-19 ha colpejat de mane-
ra molt negativa al col·lectiu jove. Hem vist la situació de la joventut en referència 
als estudis i a l’ocupació, no obstant això, caldria analitzar breument les conse-
qüències derivades des de la perspectiva psicològica i social de la joventut com a 
col·lectiu.

Cal tenir en compte que el confinament no ha sigut una situació còmoda o agra-
dable per a ningú. Totes i tots sabem els problemes que ha patit la gent gran o en 
grups de risc, que en moltes ocasions han hagut de rebre ajuda per part de les 
institucions o entitats socials per a la compra de productes de primera necessitat 
o medicaments, que a més s’han sentit soles, desprotegides, etc., o la situació 
econòmica de moltes famílies que han vist reduït gran part dels seus ingressos, o 
aquelles famílies per a les que ha sigut molt complicat gestionar la conciliació fa-
miliar amb xiquets i xiquetes a casa, tot això sense parlar de la grandíssima quan-
titat de gent que ha faltat a causa de la malaltia.

No obstant això, a nivell mediàtic la situació del col·lectiu jove ha rebut un tracta-
ment molt diferent, fent-se més èmfasi en la major responsabilitat que ha de tindre 
aquest col·lectiu per no contagiar la malaltia i comportar-se de manera cívica que 
de preocupar-se per la seua situació. I aquesta estigmatització té unes conseqüèn-
cies molt negatives per a la joventut, no solament mentre dure la pandèmia sinó de 

3 SITUACIÓ DE LA JOVENTUT EN CONFINAMENT 
(PSICOLÒGICA, FAMILIAR, SOCIAL)
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manera permanent. La situació de la joventut, sobretot a nivell psicològic també ha 
sigut molt complicada i no pot deixar-se de banda per part de les administracions 
públiques, que més enllà de llençar campanyes de conscienciació també hauria 
d’analitzar-la i posar tots els mitjans disponibles per tal de pal·liar les conseqüèn-
cies generades.

En aquest sentit, un estudi realitzat pel Consell Valencià de la Joventut (CVJ) en 
referència als problemes psicològics i mentals que pateix la joventut exposa que 
“Abans de la crisi de la Covid-19, un número significatiu i cada vegada major de 
joves ja mostrava problemes de salut mental com l’estrès, l’ansietat, la depressió i 
altres malalties mentals. Hui en dia, a Europa s’estima que entre el 10% i el 20% de 
les persones joves tenen problemes de salut mental, segons dades de la Comis-
sió. A més, l’informe de defuncions de l’INE de 2017 assenyala que el suïcidi és la 
primera causa de mort externa, sent més destacable en la franja d’edat de 15 a 39 
anys. El trastorn d’ansietat és, probablement, un dels trastorns més freqüents que 
condicionava la salut mental de les persones joves abans de la crisi”.

Parlem de dades molt preocupants que s’han agreujat degut a la crisi sanitària, que 
ha generat una gran incertesa, estrès, inestabilitat emocional, problemes de conci-
liació familiar sobretot en l’etapa de l’adolescència, incertesa sobre el futur atenent 
la difícil situació econòmica, el difícil accés a l’habitatge, l’emancipació, etc.

També cal tenir en compte que els models de socialització de la joventut han canviat 
radicalment durant el confinament i la desescalada, sent justament en aquest àmbit 
quan més se’ns ha estigmatitzat i criminalitzat. No es poden comparar els hàbits de 
socialització de la joventut amb els de la gent adulta que disposa d’una certa esta-
bilitat econòmica. La joventut no pot permetre’s anar tots els caps de setmana a un 
restaurant per tal d’estar amb els amics i les amigues, necessitem d’alternatives més 
econòmiques que han sigut mal vistes per els mitjans de comunicació i la societat, 
com reunir-nos als parcs o jardins de la ciutat, al carrer, a llocs públics, etc.

En aquesta línia, l’estudi del CVJ afirma que “malauradament, les persones joves 
s’han convertit en un focus mediàtic que les ha descrites de forma adultcentrista i 
paternalista, derivant en un aïllament social d’aquestes per identificar-les com po-
tencials propagadores del virus, i creant una percepció negativa sobre la joventut 
que posa en risc la cohesió social”.

Tant el Consell Valencià de la Joventut com la resta de consells de la joventut i en-
titats que treballen per defendre els drets d’aquest col·lectiu portem molt de temps 
posant sobre la taula el concepte Adultcentrisme, una paraula que ha tingut més 
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significat que mai durant aquesta pandèmia. De manera breu, l’adultcentrisme es 
podria entendre com un model de comportament social que tracta amb inferioritat 
el col·lectiu jove per part de la població adulta, tractant-lo de manera paternalista, 
restant-li autonomia, credibilitat, preparació, capacitat de decisió, etc. És fonamen-
tal que les administracions i agents socials comencen a treballar per tal de revertir 
aquest estigma i que aquesta paraula desaparega de la nostra societat per tal d’as-
solir un tractament just del col·lectiu jove, solament així podrem començar a parlar 
seriosament dels problemes de la joventut i com millorar el seu dia a dia.

ANNEXOS QUE COMPLEMENTEN AQUEST APARTAT

4. Estudi del INJUVE: “JUVENTUD EN RIESGO: análisis de las consecuencias 
socioeconómicas de la COVID-19 sobre la población joven en España. Infor-
me de urgencia/ 1.”

5. Estudi del CVJ: “Manifest: Impacte de la COVID-1 9 en la joventut valenciana. 
Anàlisi i propostes”.

6. Article Levante EMV: «Estrés, ansiedad, tristeza... Los jóvenes son los gran-
des olvidados del confinamiento»

7. Article d’Elena Mañas a eldiario.es: “Una Joventut Alienada”.

8. Notícia de Diario16.com: “Los jóvenes serán uno de los grupos más afecta-
dos por la crisis económica del COVID-19”.

9. Notícia de Contralinia.com: “Trabajadores jóvenes, los más vulnerables ante 
crisis económica de Covid-19: OIT”.

10. Notícia de la OIT: “Las consecuencias económicas de la crisis del COVID-19: 
Un duro golpe para los trabajadores jóvenes”.

11. Notícia de eldiario.es: “Los menores de 30 años cargan con el peso emocio-
nal del confinamiento”.

12. Notícia de El Confidencial: La generación perdida entre dos crisis: "Nos toca 
postergar todo, otra vez"
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Atenent a l’anàlisi anterior a continuació s’exposen les principals conclusions que 
s’han extret per tal d’obtindre una visió a nivell general i sintetitzada de la situa-
ció de l’associacionisme juvenil i la joventut a Xàtiva esdevinguda o agreujada per 
la pandèmia de la COVID-19, plantejant també una sèrie de possibles propostes 
encaminades a pal·liar en la mesura del possible aquestes conseqüències. La si-
tuació concreta de cada associació o sector la podeu trobar a l’apartat anterior 
d’anàlisi de les associacions membre del Consell de la Joventut de Xàtiva.

SITUACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME JUVENIL

• Problemàtiques derivades directament a causa de la COVID-19:
Paralització: La paralització sobtada de l’activitat associativa arran de la declara-
ció de l’estat d’alarma i el confinament ha generant una sèrie de conseqüències 
negatives per a l’associacionisme que cal tenir en compte:

• Paralització o cancel·lació total de tots els projectes i activitats que s’esta-
ven realitzant des de l’inici del curs i que no s’han pogut finalitzar o execu-
tar.

• Trencament en la progressió personal i grupal dels socis i sòcies, sobretot 
en el cas d’associacions que desenvolupen projectes educatius, de facilita-
ció d’eines que milloren la qualitat de vida o que reforcen habilitats socials.

• Desmotivació i desvinculació de socis i usuaris, que han variat les seues 
rutines arran del confinament i que potser no es tornen a reenganxar el curs 
següent.

• Menor implicació i possible desvinculació de voluntaris i voluntàries, com 
és el cas de monitors/es, educadors/es o facilitadors/es d’associacions en 
les que els usuaris estan al seu càrrec o que depenen de la seua tasca edu-
cativa o social.

• Aquesta paralització ha afectat de manera diferent a les associacions de-
penent del seu àmbit d’actuació, essent menys perjudicial per a aquelles 
en les que la seua activitat habitual es basa en reunions periòdiques i que 
s’han pogut adaptar més fàcilment utilitzant eines telemàtiques, però afec-

6 CONCLUSIONS GENERALS
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tant en major mesura a aquelles que organitzen activitats de manera diària 
o setmanal, que disposen d’usuaris al seu càrrec o que requereixen de la 
presencialitat i el contacte interpersonal per a poder desenvolupar les se-
ues activitats.

Incertesa: Un altre factor que ha afectat l’associacionisme és la incertesa que s’ha 
viscut des del principi del confinament i sobretot en les fases de desescalada, ge-
nerant una gran confusió i desconeixement sobre les mesures i restriccions i com 
afectarien a la realització d’activitats:

• La desinformació i la falta de claredat respecte de les mesures i restricci-
ons ha generat i encara genera una gran confusió sobretot a l’hora de saber 
si es poden reprendre certes activitats o projectes i amb quines condicions 
s’hauria de fer.

• Els constants canvis en les normatives i les restriccions que s’apliquen o 
deixen d’estar vigents ha influït en la desmotivació dels membres.

Suspensió: A banda de les activitats, projectes o esdeveniments que s’han paralitzat 
i que es podrien reprendre més avant, hi ha d’altres que s’han hagut de suspendre 
definitivament, essent en alguns casos l’activitat més important o més esperada 
de tot l’any, generant una forta desil·lusió i desmotivació per tota la feina realitzada.

• Exemples de rellevància en associacions membre del CJX són les Falles 
2020, els campaments d’estiu o la IV Trobada de Muixerangues a Xàtiva.

• La suspensió d’activitats i actes al carrer durant tant de temps pot produir 
una falta de visibilitat, implantació i reconeixement en l’àmbit local.

Situació econòmica: La paralització de l’activitat associativa també comporta cer-
tes conseqüències a nivell econòmic.

• Hi ha associacions que han optat per cobrar solament una part de la seua 
quota, i encara que a priori això no suposa un gran problema econòmic 
per a enguany, si aquesta situació s’allarga encara més sí que pot arribar 
a suposar un problema perquè hi ha certes despeses fixes que s’han de 
continuar suportant o certes inversions a realitzar.

• Suposa un major problema per a les associacions que cobren directament 
per la realització d’actuacions o que obtenen uns ingressos extra per la rea-



59 / L’impacte de la crisi del covid-19 a Xàtiva: joventut i associacionisme

lització de certes activitats o extrajobs com xiringuitos, festes, animacions, 
etc.

• Hi ha certes subvencions que ajuden al finançament de les associacions i 
que enguany no s’han convocat o no s’han sol·licitat per la falta de projecte, 
a banda de que s’han retardat els pagaments d’algunes subvencions de 
l’any anterior.

Adaptació: Les associacions hem hagut d’adaptar el nostre funcionament i la ma-
nera de relacionar-nos entre companys i companyes i amb els usuaris i usuàries. 
No obstant això, aquesta adaptació no ha sigut fàcil i comporta certs problemes:

• Durant la quarantena s’han estat realitzant activitats i reunions online a 
través d’eines i plataformes telemàtiques o a les xarxes socials, encara que 
en la majoria dels casos no han acabat d’aconseguir l’èxit esperable, donat 
en part per la desmotivació però també per la falta de mitjans.

• En aquest sentit el principal problema és l’escletxa digital donada per una 
sèrie de factors, principalment l’econòmic, al no poder disposar tothom 
dels aparells electrònics necessaris, disposar de connexió a internet, o no 
tindre els suficients coneixements sobre la utilització de les TIC, etc.

• Aquesta adaptació també ha de realitzar-se de cara a l’inici del nou curs, 
en el que moltes associacions reprendran l’activitat presencial i hauran 
d’adoptar diferents mesures i protocols de contingència, com treballar a 
través de grups bombolla, presa de temperatura i desinfecció, senyalització 
i separació de locals, etc.

• Podem parlar de “crisi de l’associacionisme juvenil”?
L’associacionisme, entre moltes altres definicions, es pot entendre com una eina 
de participació col·lectiva, organitzada i estructurada, capaç de canalitzar les de-
mandes o reivindicacions de persones que s’uneixen per tal d’aconseguir objectius 
en comú, objectius que de manera individual i desorganitzada no es podrien arribar 
a assolir.

Parlem d’objectius molt diversos segons l’àmbit d’actuació de cada associació, 
com poden ser la difusió de la cultura, transmetre un cert missatge polític, ideolò-
gic o religiós, generar models d’oci alternatius o saludables, treballar o col·laborar 
amb col·lectius desfavorits que pateixen algun tipus de discriminació, l’educació en 
valors mitjançant diferents criteris metodològics, etc. Un ventall infinit de possibi-
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litats, no menys importants unes que altres, que comparteixen una característica 
fonamental: Les persones que formen part d’una associació són VOLUNTÀRIES.

És en aquesta paraula i en les diferents maneres d’entendre-la on l’escenari idíl·lic 
i meravellós descrit anteriorment pot començar a ennegrir-se. Habitualment, quan 
parlem de voluntariat ens referim a la tasca que desenvolupa una persona de ma-
nera optativa (voluntària si se’ns permet la redundància), és a dir, sense esperar 
cap contraprestació econòmica o de qualsevol altre tipus més enllà de la satisfac-
ció d’aconseguir els objectius per els que es treballa.

Ara bé, aquest caràcter voluntari de vegades pot suposar una falta de compromís 
o implicació dintre de l’associació. Està clar que cadascú pot o vol implicar-se en 
major o menor mesura depenent de la seua situació (família, estudis, treball...) , 
però és recomanable per al benestar de la pròpia entitat fer un exercici de sinceritat 
i deixar clara i consensuada amb la resta de membres la disponibilitat o el paper de 
cadascú per tal d’evitar malentesos o possibles conflictes.

Si formes part d’una associació sabràs que les discussions i els conflictes interns 
són prou habituals i es poden generar per diferents motius, com discrepàncies, mala 
relació entre membres, opinions contraposades, retrets, etc., però normalment aca-
ben generant-se per aquesta diferència d’implicació o treball entre uns i altres.

En aquest sentit, es detecta que cada vegada és més habitual trobar associacions 
que acaben gestionant-se per una part prou reduïda dels membres, sobre els que 
recau la major part de la responsabilitat i volum de feina, una situació que acaba 
generant crispació i desgast psicològic que pot arribar a posar en perill l’estabilitat 
o la continuïtat de l’associació si acaba derivant en un conflicte greu.

Un dels motius que fa més gran aquesta diferència, sobretot quan la majoria dels 
membres són molt joves sol ser una baixa formació sobre les tasques burocràti-
ques bàsiques i necessàries per a la gestió d’una associació, com bé obrir i gestio-
nar un compte bancari, modificar els estatuts o la junta directiva, tramitar o sol·lici-
tar permisos i subvencions, relacionar-se amb l’administració pública o amb altres 
associacions, etc. Aquesta diferencia acaba creant dos sectors; per una banda els 
que s’encarreguen de la gestió i també de la resta de tasques habituals (normal-
ment són els socis que més temps porten a l’entitat amb més experiència i forma-
ció o els que més implicació presenten) i per una altra els que acaben centrant-se 
en el compliment d’aquestes tasques bàsiques.
Aquests factors dificulten de manera inevitable la tasca de l’associació i les fan 
menys operatives. Una bona organització del treball afavoreix notablement l’èxit 
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i la resolució de la feina, millora els resultats i augmenta la capacitat d’organitzar 
més activitats, donar un millor servei o millorar la imatge pública de l’entitat. Açò es 
tradueix en un major reconeixement a nivell local, que la gent conega l’associació i 
la tasca que realitza, que la valore positivament, etc. 

Cal posar en valor la importància de la paraula voluntari, ser conscients de que 
encara que una persona decideix participar d’una associació sense estar obliga-
da, quan s’adquireix un compromís de feina cal ser conseqüent i complir amb les 
seues obligacions, i en cas de no poder implicar-se en major mesura, que aquesta 
situació no condicione o dificulte la feina que realitzen la resta de membres.
Aquests problemes es fan més evidents en les associacions juvenils, donat que 
cada vegada es té o s’inverteix menys temps en qüestions col·lectives, preocu-
pant-se més o amb major prioritat de qüestions individuals, com els estudis, on 
cada vegada hi ha més competència per obtindre millors qualificacions per a acce-
dir als diferents estudis superiors o universitaris, o la feina, on la joventut pateix en 
major mesura la precarietat laboral. Situacions que poden generar un gran nivell 
d’estrès entre la joventut que moltes vegades suposa que el poc de temps lliure 
que queda disponible s’utilitze per a l’oci personal de cadascú i oblidar-se de les 
obligacions.

El model de societat actual, entre moltes altres conductes, fomenta l’individualis-
me i la competència entre companys i companyes, que suposen una de les prin-
cipals amenaces per a l’associacionisme. No obstant això, parlar de que l’associ-
acionisme està en crisi no representa la realitat, però cal tindre en compte que la 
situació generada per la COVID-19 ha agreujat els problemes ja existents. És cert 
que als últims anys ha disminuït la creació de noves associacions, en part perquè 
els models de participació han canviat, per això ara més que mai cal posar en valor 
la tasca associativa, demostrar que la societat civil organitzada també tenim la 
capacitat de transformar la societat i que l’associacionisme és i serà fonamental 
per a la construcció d’una societat millor per a totes i tots.

• Propostes per millorar la situació de l’associacionisme juvenil de Xàtiva:
• Difusió i Visibilització: Realitzar campanyes de visibilització i difusió de l’as-

sociacionisme i la tasca de les associacions juvenils a través de diferents 
accions (publicitat en premsa escrita i digital, cunyes i entrevistes a les 
ràdios, lones publicitàries al carrer, carpes informatives).

• Seguretat Econòmica: Seguir apostant per les ajudes econòmiques desti-
nades a enfortir el teixit associatiu juvenil.
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• Espais Segurs: Facilitar la cessió d’espais municipals per tal de poder de-
senvolupar les activitats amb totes les mesures sanitàries.

• Activitats Segures: Facilitar l’accés a material bàsic de desinfecció i higiene, 
termòmetres, mascaretes, etc.

• Seguretat Jurídica: Mantenir un contacte constant amb l’IVAJ per tal de 
clarificar i actualitzar les mesures i restriccions que s’apliquen en referència 
al funcionament i la realització d’activitats del teixit associatiu juvenil.

SITUACIÓ DE LA JOVENTUT

Joventut al sistema educatiu:
• Disminució en la qualitat de l’aprenentatge i la resolució de dubtes amb el 

model de classes online degut a la suspensió de l’ensenyament presencial.

• Incertesa a l’hora d’avaluar els coneixements adquirits degut a la diversitat 
de criteris per part del professorat.

• Dificultat d’adaptació al sistema de docència telemàtica, sobretot per la fal-
ta de mitjans tecnològics, connexió a internet, dispositius electrònics. Desi-
gualtats i discriminacions entre alumnes provocades per l’escletxa digital.

• Problemes referents a la conciliació familiar, sobretot en l’etapa de l’adoles-
cència i en major mesura durant els mesos de confinament.

• Trencament en els models de socialització en l’etapa de l’adolescència de-
gut al confinament. La socialització als centres educatius és fonamental 
per al desenvolupament personal en l’adolescència.

• Difícil adaptació de l’alumnat, sobretot per als de primer d’ESO i primer any 
d’universitat degut al gran canvi que suposen.

• Gran incertesa per a l’alumnat de quart d’ESO i segon de Batxillerat degut a 
que aquests cursos són determinants per al futur immediat de l’alumnat.

• Augment en el nivell d’ansietat i estrès en l’alumnat de segon de Batxillerat 
en referència a la realització de les proves PAU.
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• Suspensió de les pràctiques formatives (FCT) de l’alumnat de segon curs 
de cicles de Formació Professional, que en molts casos es reprendran el 
curs següent podent suposar la pèrdua d’un any complet.

• Malestar entre l’alumnat universitari pels models d’exàmens online i les me-
sures de seguretat adoptades per evitar trampes.

• Preocupació i incertesa entre l’alumnat universitari per l’escassa informa-
ció proporcionada per part d’algunes universitats, sobretot en referència a 
la presencialitat o no de la docència i les classes pràctiques, que determi-
narà en molts casos la necessitat de lloguer de pisos, despeses de trans-
port, etc.

Joventut en l’àmbit laboral:
• La crisi generada per la COVID-19 ha agreujat encara més la difícil i precària 

situació laboral i d’accés a l’ocupació de qualitat que pateix la joventut.

• Segons un estudi realitzat per el INJUVE, un 36,8% de la joventut treballa en 
contractes temporals, condició que trenca per complet qualsevol expecta-
tiva o planificació del col·lectiu jove.

• Major dificultat per a poder emancipar-se degut a la temporalitat i la preca-
rietat laboral.

• Dificultat per accedir al mercat laboral, sobretot en sectors que demanden 
una extensa experiència laboral prèvia.

• Condicions laborals precàries, en molts casos sense contracte, protecció 
o garanties front a l’empresa, amb salaris i condicions laborals pèssimes, 
horaris desorbitats, etc.

• El col·lectiu jove és el que més facilitats tindrà de ser acomiadat una ve-
gada finalitze la cobertura dels ERTO degut al baix cost que suposa aco-
miadar una persona jove amb pocs anys a l’empresa i/o amb contractes 
precaris.

• Increment en la tassa d’atur i demanda d’ocupació entre la població jove 
durant els primers mesos de confinament.
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Joventut emprenedora:
• La COVID-19 ha tingut un impacte molt negatiu per al teixit empresarial 

durant els mesos del confinament i l’adaptació a les noves tecnologies ha 
sigut molt complicada o impossible per a determinats sector empresarials.

• El tancament del comerç local ha suposat deixar d’obtindre ingressos i ha-
ver de continuar suportant una sèrie de despeses fixes. A més, s’han hagut 
de realitzar una sèrie d’inversions per tal d’adaptar els establiments a les 
mesures sanitàries.

• Les ajudes als autònoms i els ERTOS, a pesar de la falta de perspectiva 
jove, han sigut mesures de gran ajuda, no obstant això les dificultats eco-
nòmiques i la propera crisi econòmica colpejarà en major mesura les em-
preses de nova creació i l’emprenedoria juvenil.

Situació social i psicològica de la joventut:
• A nivell mediàtic el col·lectiu jove ha rebut un tractament injust, fent-se més 

èmfasi en la major responsabilitat que ha de tindre aquest col·lectiu per no 
contagiar la malaltia i comportar-se de manera cívica que de preocupar-se 
per la seua situació.

• Criminalització i estigmatització per part dels mitjans de comunicació i les 
administracions públiques a través de campanyes de conscienciació que 
enfocaven la joventut com als grans culpables dels contagis.

• Perill de consolidar-se una actitud adultcentrista que projecte una imatge 
errònia i perjudicial de la joventut més enllà de preocupar-se dels seus pro-
blemes.

• Segons un estudi del Consell Valencià de la Joventut, abans de la crisi de la 
COVID-19 la joventut ja presentava un augment significatiu de problemes 
de salut mental (afectant entre un 10% i un 20% de la joventut) com l’estrès, 
l’ansietat, la depressió i altres malalties mentals.

• Un informe de 2017 realitzat per l’INE assenyala que el suïcidi és la primera 
causa de mort externa, sent més destacable en la franja d’edat de 15 a 39 
anys.

• La crisi sanitària ha generat incertesa, estrès, inestabilitat emocional, pro-
blemes de conciliació familiar, incertesa sobre el futur, etc.
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• Canvis en els models de socialització de la joventut degut al confinament i 
les mesures de seguretat.

• Propostes per millorar la situació de la joventut:
• Establir un sistema que permeta oferir de manera permanent informació 

i assessorament detallat sobre qüestions d’interès per a la joventut, com 
temes legals i burocràtics, laborals, emprenedoria juvenil, orientació forma-
tiva, etc.

• Incloure la perspectiva jove en les ajudes i subvencions destinades a fo-
mentar l’ocupació, l’emprenedoria o la creació de noves empreses joves.

• Oferir un servei d’atenció psicològica per tal d’ajudar els i les joves a resol-
dre diferents situacions front a l’augment significatiu de cassos de proble-
mes mentals relacionats amb l’estrès, l’ansietat o la depressió.
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A continuació trobem una sèrie d’annexos d’alguns dels apartats que ens poden 
ajudar a complementar i ampliar la informació recollida a l’estudi:

APARTAT 1: MARC DE REFERÈNCIA I INTRODUCCIÓ A L’ESTUDI

1. Declaració Estat d’Alarma (BOE Nº 67, Sec. I. Pàg. 25390).
 https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/dof/spa/pdf

2. Publicació al DOGV Nº 8761 / 13.03.2020 de la Resolució de la Consellera de 
Sanitat i Salut Pública referent a activitats d’oci.

 https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf

3. Llei de Polítiques Integrals de Joventut publicada al DOGV Nº 8168 / 13.11.2017
 http://www.ivaj.gva.es/documents/164427600/164496926/LLEI+15_2017+de+-

poltiques+integrals+de+joventut.pdf/2b6d6674-3aca-4d84-9693-413b343cf7ba
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to_1_5922855.html

12. Notícia de El Confidencial: La generación perdida entre dos crisis: "Nos toca 
postergar todo, otra vez".
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