
                                           
Ajuntament de Sant Mateu 

ACTA NÚM. 1 
 

En Sant Mateu, a 18 de desembre de 2008, a les 20.15 hores, reunits en la Sala de Juntes 
de l’Ajuntament de Sant Mateu els següents veïns i veïnes de la població en 
representació de les diverses associacions: 
 

- José María Segarra Granell, en representació del Futbol Base de la UD Sant 
Mateu 

- Jaime Besalduch Mateu, en representació del Grup de Guitarres i de 
l’Assemblea comarcal de la Creu Roja 

- Samuel Roca Bel, en representació de l’Associació Lúdico – Esportiva ‘la Tella’ 
- Héctor Doménech Aragó, en representació de l’Associació Lúdico – Esportiva 

‘la Tella’, la Colla de Dolçainers Guillem Sorolla i el Moto Club Sant Mateu 
- Ángel Ferreres Jovaní, en representació de la Coral Cors del Maestrat 
- Manel Almécija, en representació de l’Associació d’Hosteleria i Comerç 
- Emilio Reyes Mancilla, en representació de l’Associació d’Hosteleria i Comerç 
- Noelia Folch Arín 
- Lourdes Babiloni Gil, en representació del Grup de Danses Infantil de Sant 

Mateu 
- Ángel Ortí Forner, en representació de la Banda de Música 
- Pilar García Besalduch en representació de l’Associació de Dones de Sant 

Mateu. 
- Tomàs Segarra Arnau, tècnic de cultura de l’Ajuntament i coordinador del 

programa Agenda 21 de la Cultura. 
 
Tot i que la reunió no té cap ordre del dia establit prèviament, els temes que es tracten 
en la mateixa són els següents: 
 

1. Presentació dels resultats de les enquestes realitzades a les associacions 
2. Explicació de què és l’Agenda 21 de la cultura 
3. Suggerències 
4. Conclusions 

 
1. Presentació dels resultats de les enquestes realitzades a les associacions 

 
Tot i que els resultats encara són parcials ja que de les 24 associacions enquestades 
resten 7 per tornar la informació, el coordinador exposa els resultats de les enquestes ja 
presentades, les quals s’adjunten a esta acta com Annex 1. 
 

2. Explicació de què és l’Agenda 21 de la cultura 
 
El coordinador passa a explicar en què consisteix l’Agenda 21 de la Cultura, la qual 
defineix com un document que marca una política cultural. A continuació exposa el 
procés pel qual l’Ajuntament de Sant Mateu es va decidir a implicar-se en el projecte, 
amb el recolzament de la Universitat Jaume I de Castelló. Este procés es va encetar 
quan els tècnics de cultura de l’UJI van proposar als de Sant Mateu la posada en 
funcionament del programa. Després d’això es va signar un protocol de col·laboració 
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entre ambdues entitats per a la posada en pràctica. Un cop signat, va començar a 
treballar-se amb el recolzament tècnic dels tutors Tomàs Alberich i Miguel Ángel 
Martín. Es van realitzar les enquestes i es va efectuar també una presentació formal del 
projecte a la població amb l’assistència dels tècnics implicats, del regidor de cultura de 
l’Ajuntament de Sant Mateu Vicente Pascual i de la vicerectora de l’UJI Margarita 
Porcar. 
 
Feta esta introducció el coordinador passa a exposar com s’articula l’Agenda 21 de la 
Cultura, la qual es divideix en tres grans blocs: principis, compromisos i recomanacions. 
Es llegeixen i s’expliquen els principis i alguns dels compromisos per a fer veure que, 
en definitiva, l’Agenda 21 de la Cultura és un document de bones intencions amb el que 
tothom que viu dins d’una societat democràtica pot estar plenament d’acord.  
 

3. Suggeriments 
 
Al llarg de la reunió els representants de les associacions debaten i comenten els 
diversos punts que va exposant el coordinador. S’apunten els següents suggeriments de 
cara al futur: 
 

- Fer activitats conjuntes amb la participació de diverses associacions 
- Donar major difusió a les ajudes que s’ofereixen a les associacions des d’entitats 

públiques com Diputació o Generalitat 
- Habilitar un espai al web per a actualitzar l’agenda cultural 
- Realització d’una fira associativa per a donar major difusió a la tasca que ve 

realitzant-se des de les associacions, fomentar l’associacionisme 
 

4. Conclusions 
 
El coordinador proposa la realització de reunions mensuals de cara a anar treballant per 
a la constitució del Grup Promotor del programa. A estes reunions seran convidats a 
participar, novament, tots els representants de les associacions de la població, així com 
totes les persones que han participat en esta primera reunió. Es caracteritzaran per ser 
reunions de treball en les que s’aniran realitzant les tasques prèvies –anàlisi de la 
realitat, DAFO, etc.- a la posada en funcionament del programa. 
 
Es detecta bastant interés  per part d’alguns assistents en el projecte, tot i que també es 
comenta que sempre acaben implicant-se les mateixes persones en totes les coses. 
 
Finalment es tanca la reunió a les 21.45 hores. 
 
 
http://www.agenda21culture.net/ 
http://santmateucultura.wordpress.com/ 
http://www.flickr.com/photos/santmateucultura 
http://www.connectem.uji.es/pluja/index.php 
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ANNEX 1: AGENDA 21 DE LA CULTURA DE SANT MATEU 

QUESTIONARI A LES ASSOCIACIONS 
 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 
Per a la realització de les enquestes preliminars sobre l’Agenda 21 de la Cultura a Sant 
Mateu a les associacions de la població, es va començar per estudiar quines eren les 
entitats a les que s’havia de facilitar l’enquesta. 
 
Fruit d’això es van determinar un total de 31 associacions o col·lectius al poble, de les 
quals es va decidir facilitar l’enquesta a 24, donat que la resta eren majorals de festes de 
carrer –que es van considerar poc organitzades ja que canvien tots els anys de direcció i 
amb una presència molt puntual-, i entitats que estan dins d’altres –com poden ser les 
categories inferiors de la UD Sant Mateu o l’Escola de Música-. Això no vol dir, 
sobretot en el cas de les festes de carrer, que aquestes vagen a ser excloses dels 
processos de l’Agenda 21 de la Cultura. 
 
Les enquestes es van realitzar, en un primer moment, al mes de febrer de l’any 2008 de 
manera presencial, citant a representants de les associacions. Tot i això el coneixement 
per part del tècnic de noves associacions o d’altres en les que no s’havia pensat, va 
obligar a realitzar una nova roda de contactes que, finalment, es va concretar en un 
enviament postal de les enquestes als representants dels col·lectius. 
 
El resultat final, fins el dia d’avui, és que, de les 24 associacions amb les quals s’ha 
contactat per diferents mitjans un total de 17 (més del 66 %) han contestat l’enquesta. 
Tot i no tractar-se, per tant, d’una resposta total al qüestionari, ens permet formar-nos 
una idea sobre la situació del món associatiu a la localitat. Malgrat tot, l’enquesta 
continua oberta i s’espera que l’interés de les associacions augmente i ens permeta 
arribar al 100 %. 
 
2. ELS RESULTATS DE LES ENQUESTES 
 

a) Seu 
 
La major part de les associacions enquestades té la seua seu en un local cedit, en la 
majoria dels casos per l’Ajuntament. Són molt poques les que tenen una seu pròpia, 
mentre que una no compta amb una seu fixa on poder realitzar les seues reunions. 
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b) Àrea d’acció 

 
L’àrea d’acció majoritària de les associacions locals és la cultura, seguida per 
l’educació, la implicació en els actes religiosos, i l’oci. Joventut i gent gran apareixen a 
la gràfica com dos dels camps d’acció menys present. Tot i això cal tindre en compte 
que algunes associacions dedicades a estos àmbits, com són la Unió de Joves i 
l’Associació de Jubilats, compten amb un elevadíssim nombre de socis. 
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c) Àmbit d’acció 
 
Més de la meitat de les associacions tenen l’àmbit local com el seu únic camp d’acció. 
Aproximadament una quarta part realitza activitats dins l’àmbit autonòmic. 

 
d) Tipologia de les associacions 

 
Més de les tres quartes parts de les associacions enquestades són col·lectius inscrits als 
corresponents registres de la Generalitat Valenciana, havent formalitzat els tràmits per a 
ser considerats com associacions. 
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e) Nombre d’associats 
 
Les associacions enquestades compten amb un total de 2.813 membres. Això vol dir, 
tenint en compte que la darrera dada del padró municipal de 2007 és de 2.084 habitants, 
que cada veí de Sant Mateu és membre, com a mínim, d’1,35 associacions. De fet en 
serà de més perquè, com s’ha dit abans, resten moltes entitats que encara no han facilitat 
les seues dades. 
 

f) Funcionament 
 
Tret d’una, totes les associacions enquestades es reuneixen en junta, amb una 
periodicitat que varia entre la setmana i el trimestre. 
 

g) Participació 
 
Pel que fa a la participació, en general s’ha considerat que el nombre d’associats en cada 
entitat és bo. Pel que fa a la implicació en les activitats que es duen a terme, s’ha 
considerat, en alguns casos, que és insuficient. 
 

 
 

h) Relacions amb altres associacions i amb les entitats públiques del municipi 
 
En general totes les respostes han estat positives al respecte. Existeix una certa 
col·laboració entre diferents associacions a l’hora de realitzar activitats conjuntes, tot i 
que de forma bastant puntual. En la següent pàgina presentem un esquema de les 
relacions establides. Al mateix tems totes les associacions enquestades es relacionen en 
major o menor mesura amb l’Ajuntament, ja siga pel cobrament de subvencions, per la 
col·laboració en les activitats programades o pel cobrament per serveis realitzats. 
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i) Opinió general sobre la cultura a Sant Mateu 
 
Pel que fa a la programació cultural es destaca a l’enquesta la qualitat i varietat de la 
mateixa. Tot i això també hi ha qui troba mancances com fomentar les activitats 
folklòriques o de la cultura popular i la llengua pròpia. En la mateixa línia es menciona 
que la programació és excessivament culta o elitista, o que és necessària una 
diversificació major de l’oferta. També es comenta l’existència d’una excessiva 
concentració d’activitats culturals a l’estiu i poca oferta a l’hivern. 
 
Pel que fa a la difusió de les activitats culturals, les enquestes destaquen en les mateixes 
ocasions la bona comunicació de les mateixes com una publicitat o coneixement 
insuficient de la programació. Es destaca la cartelleria i els bans com els mitjans més 
habituals per a conèixer les activitats. Al mateix temps es menciona en dos ocasions 
l’Agenda Cultural en paper com una bona idea de cara a la difusió. S’apunta la 
possibilitat de realitzar llistes de distribució a través d’internet per a difondre més les 
activitats entre els interessats. 
 
En quant a les infraestructures amb les que compta el municipi, s’incideix en dos 
ocasions en la necessitat de comptar amb un auditori, tant per a les activitats de diverses 
associacions de la població com per a les que es programen des del mateix Ajuntament. 
Es detecta un dèficit al poliesportiu, ja que el mateix també és utilitzat com local 
multiusos. S’apunta a la necessitat de comptar amb dos instal·lacions completament 
independents. També s’apunta la necessitat de diversificar les instal·lacions esportives. 
Un aspecte que es ressalta bastant és la necessitat d’algunes associacions de canviar les 
seues seus o d’obtindre la cessió d’una per part de l’Ajuntament. 
 
Pel que fa als públics, es destaca que, de vegades, la resposta de la gent és escassa. 
També s’apunta que seria interessant la recerca d’altres públics, en relació a la 
diversificació de la programació. 
 
En quant a l’àmbit associatiu i públic destaca, en primer lloc, el gran nombre 
d’associacions amb que compta la localitat i els diversos camps d’acció en què 
intervenen. Es menciona la necessitat de revitalitzar o potenciar l’activitat d’alguns 
col·lectius i la falta d’òrgans amb major participació ciutadana. També es comenta una 
excessiva inversió en determinades associacions des de l’àmbit públic en lloc d’una 
diversificació. 
 

j) Finançament 
 
La major part de les associacions es financen a través de les quotes dels seus socis i de 
les subvencions municipals. Només dos associacions obtenent també ingresos a través 
de les actuacions que duen a terme. 
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k) Dedicació 
 
La major part de les associacions requereixen d’una dedicació setmanal dels membres 
de la Junta d’entre 1 i 5 hores. Només en un cas se supera la xifra de les 10 hores de 
decdicació setmanal. 
 


