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3a REUNIÓ DEL FÒRUM VEÏNAL 

21 de juliol de 2020 

 

 

 

El dimarts 21 de juliol, a les 19.30 h, al pati interior del Centre de Dia, tingué lloc el tercer 

encontre del Fòrum Veïnal de Museros. Els objectius del mateix eren fer una devolució del 

diagnòstic sobre la mobilitat1 del municipi així com de les propostes recollides en les 

entrevistes grupals realitzades el passat mes de juny, validar-les i matisar-les si calguera, i 

començar a definir l'acció col·lectiva que impulsarà el Fòrum en la tardor de 2020. 

 

 

  

En aquesta ocasió també, es va anunciar per anticipat que es prendrien totes les mesures 

sanitàries pertinents (desinfecció, distanciament i ús de mascaretes). De les 12 persones 

que van confirmar l'assistència, finalment s'hi presentaren només 6, però d'una varietat 

generacional i associativa satisfactòria. Tanmateix, en la benvinguda, es va explicitar 

l'empatia pel fet que, en el context de vulnerabilitat actual, és complicat mantenir el 

compromís assistencial i es va decidir reflexionar sobre aquest punt al final de la sessió. 

                                                           
1
 La segona reunió del Fòrum on estava previst fer un taller sobre el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, 

es va adaptar tenint en compte les recomanacions sanitàries per la pandèmia de la COVID-19. Per 

consegüent, es realitzaren 5 entrevistes grupals de grups de 4 persones com a màxim. L'informe 

d'aquestes es compartirà amb tota la informació referida al PMUS en el mes d'octubre de 2020. 
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En primera instància, les dinamitzadores van explicar que es va elaborar un informe 

detallat de tot el treballat a les reunions del juny i es va passar a la regidoria d'Urbanisme i 

a l'equip redactor del PMUS perquè el llegiren. Havent-lo revisat totes les parts, es van 

reunir per posar en comú els parers i es va coincidir a dir que s'havia generat un 

diagnòstic col·lectiu fecund i ben alineat amb els objectius del PMUS. Ara bé, l'equip 

redactor hauria d'estudiar a fons la viabilitat tècnica i econòmica d'algunes propostes i 

oferir-ne solucions alternatives si fos escaient. 

 

A continuació, es va dedicar el gros de la sessió a revisar una graella2 que resumeix 

l’informe en qüestió, per tal que les persones assistents conegueren i consensuaren el que 

s’havia dissertat per grups en les darreres convocatòries. El contingut de la mateixa fou 

validat per tothom i es va facilitar temps per aprofundir en la complexitat d'alguns temes i 

ampliar la llista de possibles solucions (marcades en roig en el document graella-resum, el 

qual es troba al final del document). També, transversalment, s'anà filant una reflexió 

crítica sobre les competències que pot abastar el PMUS i l'oportunitat que comporta la 

constitució d'un Fòrum Veïnal com a subjecte social dels processos i polítiques municipals. 

Tot plegat va servir per a anar detectant les prioritats de la població així com avaluar la 

frustració i l'entusiasme dels i les membres del Fòrum, amb un balanç positiu com a 

resultat. 

 

Tot seguit es dedicaren 30' per repassar les idees que havien sorgit al voltant de l'acció 

que el Fòrum impulsarà en la tardor vinent: "entoldar" artísticament un carrer, fer una ruta 

passejada/ciclista al voltant del poble, un assaig de rutes escolars segures i una 

convocatòria d'eixir a la fresca. Segons es va convenir, aquesta acció concreta i 

simbòlica (pel que fa a la durada i pressupost) serà una celebració veïnal amb caràcter 

informatiu i reivindicatiu, i es tractarà d'acomboiar més col·lectius del poble en 

l'organització. Tenint en compte les prioritats i les motivacions del grup, la intervenció 

probablement versarà sobre les rutes escolars i totes les qüestions relacionades, que 

                                                           
2 Aquesta graella s'inclou al final del document. Cal especificar que és un resum, amb les limitacions 

que allò suposa, el qual es va realitzar per a facilitar el seguiment de la reunió i que aquesta fóra 

operativa. Els discursos i debats al voltant de les qüestions identificades com a problemàtiques estaran 

desenvolupades en el document del diagnòstic participatiu sobre la mobilitat al municipi, el qual es 

compartirà en el mes d'octubre de 2020. 
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contribueixen al disseny d'un model de ciutat comunitari i sostenible (autonomia infantil,  

descongestió del trànsit rodat, prioritat per als vianants, cures col·lectives, reviscolar l'ús de 

l'espai públic i el comerç local, etc.). 

 

Per concloure, es va agrair l'assistència i la bona predisposició, i es va plantejar la 

continuació del Fòrum en format virtual en cas que hi hagués un nou confinament. 

Malgrat que la preferència és l'encontre físic, tothom s'hi van mostrar convençut de la 

necessitat de mantenir el vincle generat i la pertinença de crear una comissió de 

seguiment a mitjà/ llarg termini de les propostes participatives del PMUS. Igualment, per 

deferència a les persones que no han pogut assistir a la reunió per causa major, es va 

acordar mantenir-les informades telefònicament i incloure en la graella les seues 

inclinacions també per tal d’acollir la diversitat d’opinions. 

 

Finalment es recordà que la pròxima reunió serà al setembre amb l'equip redactor i, a ser 

possible, amb el regidor d’Urbanisme i l'aparellador municipal, perquè n'exposen l'opinió 

tècnica al Fòrum i, al poc temps, l’aplec per a preparar l’acció 
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