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ACTA NÚM. 2 
 

En Sant Mateu, a 30 de desembre de 2009, 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: 
 

- Mario Aragón en representació de l’Associació de Jubilats 
- Pilar García Besalduch en representació de l’Associació de Dones de Sant 

Mateu. 
- Mª Dolores Pascual, Carmen Arnau García i Ángeles Beltrán, en representació 

dels Majorals de la Festa de Sant Antoni. 
- Josefa Ferreres Guardiola, AEDL de la Mancomunitat Castelló Nord 
- Núria Carod Segarra i Juan Bta. Ferreres Bonfill, en representació del Patronat 

de Cultura. 
- Alberto Pérez Magariños en representació del Futbol Base.  
- Noelia Folch Arín, mestra de primària. 
- Emilio Reyes i Beatriz López Vílchez, en representació de l’Associació 

d’Hosteleria i Comerç de Sant Mateu. 
- Lourdes Babiloni i Mónica Ortí Bono, en representació del Grup de Danses 

Infantil de Sant Mateu 
- Jaume Barbé Jordà, en representació de l’AMPA del Col·legi Públic. 
- Tomàs Segarra Arnau, tècnic de cultura de l’Ajuntament i coordinador del 

programa Agenda 21 de la Cultura. 
 
Es tracten els següents punts: 
 

1. Què és l’Agenda 21 de la Cultura 
 
Donat que respecte a la reunió anterior, la majoria dels assistents són nous, el 
coordinador realitza un breu resum sobre els conceptes sobre els quals tracta l’Agenda 
21 de la Cultura. 
 

2. Repartiment de l’acta de la reunió anterior 
 
El coordinador facilita als assistents l’acta de la reunió anterior. 
 
 

3. Document de treball: interpretació dels principis i primer diagnòstic 
 
El coordinador comenta que, dins del treball que es vindrà realitzant a les reunions 
d’enguany, es tractarà d’aconseguir dos objectius. Per una part, constituir el grup 
promotor amb la gent que, un cop vistes les dinàmiques de treball, vullga implicar-se 
més a fons en el projecte. Per una altra banda s’intentarà realitzar entre tots un 
diagnòstic de la realitat cultural del municipi. 
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És per això que es planteja començar el treball per la part dels Principis de l’Agenda. 
Este document ens ha de servir, al mateix temps, per a familiaritzar-nos amb les 
dinàmiques de treball pròpies del diagnòstic participatiu. 
 
L’exercici consisteix en la lectura del document ‘Interpretació dels principis i primer 
diagnòstic’, la contestació de les preguntes proposades sobre el document, i la posterior 
posada en comú dels resultats. Els assistents formen grups, per associacions, o contesten 
individualment, en cas de no pertànyer a cap o vindre sols. 
 
Els resultats de l’exercici es detallen en l’annex. 
 
 

4. Torn obert de paraula 
 
Núria Carod i Alberto Pérez comenten que l’IES de Sant Mateu ha sol·licitat la 
realització a la Generalitat d’un projecte PROA, per a establir vincles entre la població i 
el centre educatiu. Al mateix temps, Núria comenta també la celebració a l’IES de Sant 
Mateu del Dia Mundial de la Pau, dins del qual s’ha realitzat una exposició al centre que 
podria portar-se també a la sala d’exposicions de l’Ajuntament. 
 
Jaume Barbé, per la seua banda, comenta que l’Institut podria obrir-se per personal 
voluntari per a que tinga activitats per la vesprada. 
 
En general tots els assistents mostren la seua preocupació per la situació que viu la 
joventut al poble de Sant Mateu, donada la poca oferta d’oci i activitats de la que poden 
gaudir. Tanmateix, els assistents creuen que els joves de Sant Mateu haurien de comptar 
amb uns espais públics en els quals passar les seues estones d’oci o realitzar activitats 
de caràcter cultural. 
 
I sense haver més temes que tractar, s’alça la sessió essent les 21.30 hores. 
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ANNEX: RESULTATS DE L’EXERCICI. 
 

1. RESPOSTES A LA PREGUNTA ‘QUINES ACTIVITATS REALITZA LA 
VOSTRA ASSOCIACIÓ QUE ESTIGUEN RELACIONADES AMB LA 
TEMÀTICA DELS PRINCIPIS DE L’AGENDA’ 

 
AMPA Col·legi Públic (Jaume Barbé) 
Assemblees de pares i mares (participació activa), conferències (educació i ecologia), 
festes de fi de curs, dia de l’Arbre, dia de la Pau, foment de la interculturalitat. 
 
Patronat de Cultura (Juan Bta. Ferreres i Núria Carod) 
Vetllar per la posada en valor del patrimoni cultural, gestió dels béns culturals, difusió 
de la cultura amb activitats com les Jornades Culturals o l’Escola d’Estiu. 
 
Grup de Danses Infantil (Lourdes Babiloni i Mónica Ortí) 
Aplec de Danses o mostretes, conservació i difusió del Ball Pla com a element del 
patrimoni cultural intangible. 
 
Associació d’Hosteleria i Comerç (Emilio Reyes i Beatriz López) 
Sorteig de Nadal, Fira del comerç, pantalla gegant a la plaça per a partits de futbol, 
música a la plaça. 
 
Majorals de la Festa de Sant Antoni (Mª Dolores Pascual, Carmen Arnau i Àngeles 
Beltrán) 
Organització de la festa de Sant Antoni amb tot el que comporta: vigilia, cuna de neules 
i primetes, etc. 
 
Futbol Base de Sant Mateu (Alberto Pérez) 
Entrenaments i campionats de futbol, que fomenten la diversitat cultural al entrar en 
contacte xiquets de diverses poblacions i procedències. 
 
Associació de Dones (Pilar García) 
Excursions, celebració del dia de la patrona, marxes a l’Ermitori de la Mare de Déu, 
tallers d’autoestima, risoteràpia i antiestrés. 
 
Associació de Jubilats (Mario Aragón) 
Balls de saló, joc de birles, marxes a l’Ermitori de la Mare de Déu, plantada conjunta 
d’arbres amb la Unió de Joves. 
 

2. RESPOSTES A LA PREGUNTA ‘QUINES ACTIVITATS CREIEU QUE ES 
REALITZEN AL VOSTRE MUNICIPI I QUE PODRIEN ESTAR 
RELACIONADES AMB LA TEMÀTICA DELS PRINCIPIS DE L’AGENDA’ 

 
Les respostes dels assistents són les següents: 
 
Festival de Música de Cambra ‘Vila de Sant Mateu’ 
Activitats culturals que es realitzen al Calvari 
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Activitat de la Creu Roja 
Manteniment del patrimoni tangible i intangible 
Activitat dels Dolçainers 
Activitat de l’Escola Permanent d’Adults 
Correfoc 
Processons, especialment les que destaquen per la seua singularitat 
 
En general tots els assistents coincideixen en què la majoria sinó totes les activitats 
culturals que es realitzen a la localitat podrien relacionar-se amb algun dels principis de 
l’Agenda 21 de la Cultura. 
 
 

3. RESPOSTES A LA PREGUNTA ‘QUÈ US AGRADARIA FER PER A 
DESENVOLUPAR ACCIONS QUE CONNECTEN AMB ELS PRINCIPIS DE 
L’AGENDA 21 DE LA CULTURA’ 

 
Les respostes són les següents: 
 

- Fer extensives les activitats de l’escola 
- Fomentar les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) 
- Impulsar la gestió activa del patrimoni cultural entre les els sectors públic, privat 

i social o associatiu 
- Enfortir les relacions entre cultura i ecologia 
- Donar més difusió del que Sant Mateu pot oferir al visitant 
- Organitzar activitats del tipus concentracions de cotxes antics 
- Realització de viatges 
- Recuperació de tradicions antigues 
- Més activitats adreçades a la infància i la joventut, i més espais com una casa de 

la joventut 
- Mercadet de llibres i contes 
 

 


