Definició

El Fòrum Veïnal és un espai comunitari, impulsat per l’Ajuntament de Museros,
per tal de facilitar la participació de veïns i veïnes en el quefer de l’Administració
local. Va nàixer l’any 2020 per a implicar la ciutadania en l’elaboració de
polítiques públiques i en l’impuls d’iniciatives i accions públiques en matèria de
promoció de salut, de benestar social, d’urbanisme i de mobilitat sostenible.
Així mateix, serveix per recollir i canalitzar les inquietuds i necessitats veïnals que
siguen d’interés per a tot el municipi.
Objectius

• Impulsar la implicació de veïns i veïnes en l’elaboració de polítiques públiques
a escala local en matèria de salut, de mobilitat sostenible, d’igualtat i de
gent gran.
• Canalitzar les necessitats, inquietuds i iniciatives ciutadanes que puguen ser
d’interés per a la millora del municipi.
• Facilitar el desplegament del IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana.
• Impulsar la promoció de la salut en l’àmbit local, en fomentar l’autonomia
de la ciutadania i la reducció de les desigualtats.
• Potenciar la capacitació i formació de la ciutadania per incidir en l’activitat
pública local.
• Dinamitzar la participació comunitària al municipi mitjançant la realització
d’accions públiques.
Característiques i composició
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El II Fòrum estarà conformat per vint veïns i veïnes del municipi, aproximadament;
entre aquestes persones, representants de les associacions del poble però també
veïns i veïnes a títol individual. Per a assegurar la representació d’ambdues parts,
s’estableix una quota orientativa: deu persones participaran a títol individual i la
resta vindran com a representants d’associacions. L’elecció d’aquestes es farà
tenint en compte que hi haja almenys una associació de cada àmbit: escolar,
esportiu, cultural, festiu, comerç, veïnal i de majors. Així, es valorarà la quota
exacta de cada una d’aquestes d’acord amb els àmbits a tractar en cada edició.
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Per a escollir els veïns i les veïnes a títol individual es llançarà una campanya
comunicativa perquè s’hi apunte qui tinga interés. Entre totes aquelles
persones que es proposen com a voluntàries, es farà un sorteig per a elegir
les 10 que formaran part del Fòrum. Aquest sorteig es farà amb criteris
sociodemogràfics que garanteixen la representativitat de la diversitat del
municipi. Així, es prioritzarà que, en funció de les persones associades,
hi haja un percentatge similar a la mostra sociodemogràfica del municipi
pel que fa a edat, gènere i zona de residència dins del poble. També, es
procurarà que hi haja persones d’ocupacions diverses i, pel que fa als anys
que resideixen al municipi, amb trajectòries vitals diferents (veïnat nascut a
Museros, persones nouvingudes, etc.). Ocasionalment, es reforçaran alguns
grups poblacionals que, per les seues característiques, presenten dificultats
per participar en la vida pública del municipi. Val a dir que no podran
formar part del Fòrum persones que hagen estat vinculades amb l’Equip de
Govern i membres de l’oposició en els últims deu anys.
En cada edició, es farà un informe públic del procés de configuració del
Fòrum, per justificar els criteris adoptats i la dinàmica seguida per al sorteig.
Funcionament i periodicitat

El funcionament del Fòrum es plantejarà amb un doble vessant. D’una banda,
l’Ajuntament proposarà temes per a treballar en el grup, els quals estaran
relacionats amb polítiques o mesures que es vulguen portar a terme des del
consistori. També, es reservarà temps de les reunions per rebre inquietuds
i propostes col·lectives de la ciutadania. A més del treball de planificació,
s’impulsaran diferents accions comunitàries que dinamitze el grup.
La segona edició comporta un relleu en la composició de membres de la
primera i la continuïtat sobre alguns temes ja tractats com ara el desplegament
del IV Pla de salut de la Comunitat Valenciana i els entorns escolars segurs.
Cada edició tindrà aproximadament un any de duració, durant el qual es
treballarà en sessions mensuals, excepte els mesos de vacances. Aquestes
reunions preferiblement seran presencials en equipaments públics, si la

situació sociosanitària ho permet. La reunió es convocarà amb, almenys,
quinze dies d’antelació. S’intentarà que siga sempre el mateix dia de la
setmana, el qual serà elegit pel grup. A més, es realitzarà com a mínim una
acció, taller o reunió impulsada pel Fòrum, a la qual puga assistir tot el
veïnat.
Si hi hagueren restriccions sociosanitàries a causa de la COVID-19, els
encontres seran virtuals mitjançant plataformes en línia segures i accessibles.
L’equip dinamitzador del Fòrum s’assegurarà que totes les persones membres
hi tinguen accés i vetlarà per evitar la bretxa digital.
Inicialment, les reunions es realitzaran sense presència política per tal que
el grup desenvolupe dinàmiques col·laboratives entre iguals i no es veja
influït per la presència d’aquests. No obstant això, en les reunions en les
quals l’ordre del dia ho requerisca podran, puntualment, tindre presència
els polítics, i també, el personal municipal de l’Ajuntament.
De cadascuna de les reunions, es farà un informe o acta resum dels punts
tractats, que es farà pública una vegada siga aprovada pel Fòrum en la
següent reunió. També serà enviada als representants polítics, tant de l’Equip
de Govern com de l’oposició.
Comunicació i difusió

En la primera reunió de cada edició, les persones que formen part del Fòrum
trien el mitjà de comunicació per estar en contacte, facilitar la convocatòria
de les reunions i enviar les actes elaborades (correu electrònic, grup de
Whatsapp...).
Així mateix, es mantindrà l’apartat al web de l’Ajuntament de Museros del
Fòrum en el qual es compartirà també tota la informació pel que fa a la
segona edició. També, es facilitarà el seguiment del treball realitzat pel
Fòrum en xarxes socials de l’Ajuntament per tal que arribe a la resta del
veïnat. En aquest sentit, les accions comunitàries organitzades pel Fòrum
reforçaran aquest objectiu.
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