
                                           
Ajuntament de Sant Mateu 

ACTA NÚM. 3 
 

En Sant Mateu, a 5 de març de 2009, a les 20.15 hores, reunits a l’Agència de Lectura 
de Sant Mateu els següents veïns i veïnes de la població en representació de les diverses 
associacions: 
 

- Pilar García Besalduch en representació de l’Associació de Dones de Sant 
Mateu. 

- Núria Carod Segarra, en representació dels majorals del Pla, del Grup de Danses 
i del Patronat de Cultura. 

- Jaume Barbé Jordà, en representació de l’AMPA del Col·legi Públic i del 
Patronat de Cultura. 

- Manuel Segarra Conesa, en representació de la Banda de Música 
- Isabel Carbó Monteverde, en representació dels majorals del carrer. 
- Ivan Esteller Tena, en representació del Club d’Handbol i del Patronat de 

Cultura. 
- Vicente Pascual Vinuesa, en representació del Patronat de Cultura 
- Tomàs Segarra Arnau, tècnic de cultura de l’Ajuntament i coordinador del 

programa Agenda 21 de la Cultura. 
 
D’acord amb la convocatòria realitzada, el treball de la reunió consisteix en la 
identificació de les activitats culturals que es realitzen a Sant Mateu (segons les 
respostes de la reunió anterior) amb els principis de l’Agenda 21 de la Cultura, per a 
conèixer quins són els principis que estan forts i quins són els que estan dèbils a la 
nostra realitat. Els resultats del treball realitzat pels assistents a la reunió és el següent: 
 
Princ. 1 8 respostes /activ. Princ. 9 8 
Princ. 2 7  Princ. 10 3 
Princ. 3 8  Princ. 11 12 
Princ. 4 3  Princ. 12 3 
Princ. 5 3  Princ. 13 7 
Princ. 6 5  Princ. 14 3 
Princ. 7 10 Princ. 15 16 
Princ. 8 4 Princ. 16 10 
 
 
En conseqüència l’activitat revetlla una fortalesa als principis 7, 11, 15 i 16. Per una 
altra banda es detecta debilitat als principis 4, 5, 10, 12 i 14. 
 
Per tal de completar la visió sobre les fortaleses i les debilitats, per a la pròxima sessió 
s’acorda realitzar el treball a la inversa; és a dir, estudiar principi a principi quines són 
les activitats que es realitzen a la localitat i la seua vinculació als mateixos. D’eixa 
forma podrà donar-se per finalitzada la primera part del diagnòstic.  
 
I sense haver més temes que tractar, s’alça la sessió essent les 21.30 hores. 
 
 


