EXPERIÈ NCIES

Participació infantil a la ciutat d’Alzira:

Consell de Xiquets i Xiquetes i
Observatori Infantil
ED U A R D

H E R V À S M A R T ÍN E Z

El dia 29 de novembre de 2000 es va reunir per primera vegada el Consell Municipal de Xiquets i Xiquetes per tractar de tot allò que com a ciutadanes i ciutadans d’Alzira els interessava. En aquella primera reunió van decidir estudiar tres qüestions importants: el trànsit
de la ciutat, els parcs i les zones de joc i les relacions amb la Policia Local.

CONSELL DE XIQUETS
I XIQUETES D’ALZIRA

D

IES ABANS, EL 20 DE NOVEMBRE, dia dels Drets de
la Infància, els 28 membres del Consell havien
estat nomenats en un Plenari de l’Ajuntament.
Els havien elegit democràticament en cadascun dels
col·legis de la ciutat.
Ara, sis anys després d’aquella primera reunió, han
participat com a representants al Consell més de 160
xiquets, xiquetes i adolescents de 10 a 15 anys que,
curs rere curs, han analitzat la realitat de la seua ciutat
des de la seua visió, quasi sempre més realista i més
lúcida que la dels adults.
Els dos primers anys en formaren part només dos
alumnes de cada centre, de 5è i 6è de primària (10 i 11
anys) i del centre d’educació especial. Dos cursos després, els responsables tècnics i polítics es van convéncer que calia ampliar el Consell a l’alumnat d’ESO de
tots els col·legis i instituts (de 12 a 15 anys); i reformaren els Estatuts per incloure un grup de 24 representants nous, que es reunirien en paral·lel amb els 28
de més menuts. El mandat és de dos anys i se’n renova la meitat en començar cada curs. Un director tècnic
–nomenat pel Ple– convoca, redacta les actes, coordina el funcionament del Consell i fa de pont amb els tècnics i polítics municipals.
En aquests anys s’han entrevistat amb l’alcalde i l’alcaldessa corresponents, amb regidors delegats, amb tèc-
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nics municipals dels diferents departaments, membres
d’ONG , hòmens i dones de la cultura i l’educació i mitjans de comunicació. H an reflexionat i debatut sobre el
sexisme, la immigració, la violència familiar, la guerra i
la pau, els seus drets i els seus deures com a individus,
com a membres d’una família i com a ciutadans d’Alzira.
F ins i tot, abans de les eleccions municipals del 2003 van
elaborar una llista de propostes que van distribuir a totes les candidatures que es presentaven a l’Ajuntament.
En principi les reunions foren mensuals, periodicitat que donava més agilitat; però fa dos anys es va modificar els Estatuts i ara el Consell es reunirà cada trimestre per tractar els temes que ells mateixos es
proposen, després de debatre-ho amb els companys
dels seus col·legis, des de la diversitat individual i organitzativa de cadascun.
OBSERV ATORI INF ANTIL
En aquest procés, arribà un moment en què les
llistes de denúncies i propostes que els representants
duien per encàrrec dels seus representats omplien les
reunions. Per tal de poder tractar altres temes globals
quan es reunira el Consell, es va crear en abril de 2002
l’Observatori Infantil d’Alzira. S’editaren i es distribuïren targetes per tots els col·legis, on qualsevol xiquet
o xiqueta de la ciutat ha pogut escriure la seua denúncia, observació, proposta o suggeriment i fer-la arribar
a l’Ajuntament.

EXPERIÈNCIES

EN AQ UESTS SIS C URSO S
P ASSATS S’HA DEMO STRAT
Q UE L ES X IQ UETES I EL S
X IQ UETS D’AL ZIRA NO SÓ N
P RO J EC TES DE C IUTADÀ O
F IG URETES DE TRO F EU EN
UNA P RESTATG ERIA DE
L ’AJ UNTAMENT

D’aleshores ençà, les xiquetes i els xiquets han enviat a l’Observatori 903 fitxes, amb un total de 1.362
propostes, denúncies o suggeriments que s’han anat
remetent als diferents departaments municipals, segons
el seu contingut, per tal que prengueren bona nota i
obraren en conseqüència. Fent una anàlisi de les fitxes
presentades a l’Observatori, s’observa que hi ha temes
recurrents que es repeteixen des del principi, ja que són
les qüestions que més els preocupen amb relació a la
ciutat: neteja de carrers i parcs, amb èmfasi especial en
la brutícia dels gossos; fonts a les places i parcs; seguretat al carrer; aparells de joc als parcs; més zones verdes i llocs per a jugar, problemàtica del trànsit, lloc
per a l’oci dels jóvens de 12 a 16 anys, etcètera.
En maig passat s’imprimiren noves targetes i es
distribuïren bústies de metacrilat a tots els centres i altres dependències a l’abast de la població infantil, i també es podran enviar per correu electrònic o a la pàgina

w eb municipal. Amb les propostes, suggeriments o
denúncies que es presenten es farà com fins ara, per
tal que els polítics i tècnics municipals tinguen constància en temps real de com veuen i com volen els menors alzirenys la seua ciutat.
CIUTADANS I CIUTADANES
En aquests sis cursos passats s’ha demostrat que
les xiquetes i els xiquets d’Alzira no són projectes de
ciutadà o figuretes de trofeu en una prestatgeria de
l’Ajuntament, encara que de vegades no se’ls tinga massa en compte a l’hora de planificar actuacions municipals o avaluar els resultats de les actuals. Però elles i
ells, tant els representants, que assumeixen la veu de
la infància i adolescència local, com la resta de la població menuda són conscients del seu paper en el joc
de la ciutat des de la responsabilitat que se’ls deixa i
l’espai físic i històric que a poc a poc van conquerint.
Perquè saben que el futur és seu, però l’han d’anar
construint, des de la ciutat, dia a dia i pas a pas.


EDUARD HERVÀS MARTÍNEZ
és director tècnic del Consell de Xiquets i Xiquetes
d’Alzira i tècnic municipal d’educació. edhervas@cop.es
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