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CONFORMACIÓ FÒRUM VEÏNAL
1ª edició - febrer 2020

Com s’especifica en les seues bases, el funcionament del Fòrum Veïnal de 
Museros es proposa des d’un doble vessant. D’una banda, l’Ajuntament 
proposarà temes a abordar en relació amb polítiques públiques o mesures 
que es volen llançar des del consistori. És a dir, s’utilitzarà com un canal de 
participació per tal que aquestes tinguen en compte la percepció del veïnat. 
D’altra banda, el Fòrum serà una ferramenta per canalitzar inquietuds i 
necessitats percebudes per la ciutadania. 

En primer lloc, en aquesta primera edició, es proposa que el Fòrum Veïnal de 
Museros aborde temes relacionats amb la promoció de la salut comunitària 
i de la mobilitat sostenible. En aquest sentit, dedicarà algunes sessions a 
tractar qüestions relacionades amb l’elaboració del Pla de mobilitat urbana 
sostenible i al desplegament del IV Pla de salut al municipi.

També, es proposa que les necessitats i inquietuds identificades per la 
ciutadania, que responguen a interessos col·lectius del veïnat, es canalitzen 
per tal que el Fòrum suggerisca propostes d’actuació a l’Equip de Govern. La 
viabilitat d’aquestes s’analitzaran depenent de les competències municipals i 
del pressupost necessari. 

 Criteris per a la conformació

El Fòrum Veïnal està conformat per vint-i-sis persones. Setze d’elles provinents 
del teixit associatiu, mitjançant la convocatòria d’associacions locals, i deu 
apuntades a títol individual. S’entén com un òrgan veïnal, aliè a cap partit 
polític i independent de l’Equip de Govern, el qual serà dinamitzat per 
personal tècnic. 

Per a seleccionar les associacions, s’han tingut en compte els criteris següents: 

•	 Per a aquesta primera edició, s’ha proposat una matriu d’associacions per 
categories, en la qual s’han incorporat les següents associacions inscrites 
en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals: 
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 ÀMBIT ASSOCIACIÓ

Esports (4)

Museros CF
CD Atlético Museros 
Club de Pilota Valenciana Museros
Grup Córrer Museros

Educació (3)
AMPA CEIP Blasco Ibañez
AMPA La Masia
AMPA de l'IES Museros

Comerç (1) Comerços Associats Museros

Majors (1) Asociación de Jubilados y Pensionistas de Museros

Veïnals (1) Associació de Veïnes i Veïns de Museros

Festes (4)

Falla de Museros
Falla del Castell
Penya el Cabàs. Amics de la Festa de Sant Vicent
Federació de Penyes de Bous al Carrer

Cultura (1) Societat Unió Musical de Museros

Altres (1)      Societat Protectora de Gats de Museros PRO.GAT.MUS

•	 Amb aquestes, es compleix que almenys hi haja una associació de 
cada àmbit establit en les bases de funcionament del Fòrum. Com 
aquest any es tractaran temes relacionats amb la promoció de la salut 
comunitària i la mobilitat sostenible, s’ha considerat oportú reforçar:

- Les associacions vinculades a l’esport, per tal de promoure un 
concepte de salut ampli i transversal, en la línia del marc teòric 
assumit pel IV Pla de salut. 
- Les associacions vinculades a  l’educació, per tindre molt present la 
mirada vinculada a la infància i la criança. 
- Les associacions vinculades a la festa, entenent aquesta com un 
espai de sociabilitat del qual participen molts veïns i veïnes del 
municipi.

D’altra banda, per a elegir les altres deu persones, es va crear un formulari 
d’inscripció per tal que la gent del poble interessada es poguera registrar. 
Com s’havia informat prèviament, el 31 de gener de 2020, va finalitzar el 
termini per omplir-lo. Amb la gent inscrita fins al moment, es va realitzar 
un sorteig per a seleccionar les deu persones. Aquest es va fer tenint en 
compte els següents criteris sociodemogràfics per garantir que el Fòrum 
siga representatiu de la diversitat del municipi: 

•	 Ateses les dades sociodemogràfiques publicades per l’INE l’any 2019 
i d’acord amb els grups d’edat, la representació de cada franja 
generacional al municipi és la següent:  

18-35 anys 36-50 anys 51-65 anys +65 anys
33% 31% 20% 16%

•	 Com que, a més d’aquestes deu persones, també formaran part del 
Fòrum les setze de les associacions, caldrà tindre en compte les seues 
característiques demogràfiques perquè el grup siga equilibrat. És 
molt difícil estimar-ho, ja que cada associació elegirà la persona que 
assistisca de manera continuada a les reunions. No obstant això, hi ha 
dos aspectes que es poden anticipar:

- Tenint en compte la composició d’associacions, la franja 
generacional que més presència tindrà serà la de 36 a 50 anys.
- En general, la joventut tendeix a participar menys en l’esfera 
pública; per això, es considera necessari incrementar el percentatge 
en aquesta franja de manera paritària. 
- S’estima que la presència de gent major de 65 anys serà reduïda; 
per tant, també seria interessant incrementar aquesta franja 
poblacional. 

•	 Per tot això, per tal d’equilibrar el Fòrum d’acord amb la realitat del 
municipi, la matriu de persones seleccionades ha de respondre a 
aquesta composició: 
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18-35 anys 36-50 anys 51-65 anys +65 anys
4 (paritari) 1 (dona) 2 (paritari) 3 (2 dones, 1 home)

•	 A més de l’any de naixement i del gènere, un altre criteri important és 
el territorial. En aquest sentit, i en consideració a la trama urbana de 
Museros, es considera que entre les deu persones seleccionades ha 
d’haver-hi una persona de la Venta i tres del nucli històric.

•	 Conseqüentment, la composició definitiva del Fòrum serà la següent:

18-35 anys 36-50 anys 51-65 anys +65 anys

1. BCC
41. NFG
45. JAT
44. SL

24.MCC
9. RGL

21. RCC

4. NON
6. JAL

8. PGC

*Per tal de preservar la protecció de dades, no s’inclouen els noms de 
les persones elegides. El número fa referència a l’etiqueta associada a 
cadascuna de les sol·licituds. Les lletres, a les inicials de cada persona. 

•	 Si alguna persona declinara la proposta de formar part del Fòrum, 
s’elegiria  una persona del llistat de reserva mitjançant sorteig i tenint 
en compte els criteris sociodemogràfics utilitzats.


