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ACTA NÚM. 4 
 

En Sant Mateu, a 8 de maig de 2009, a les 20.00 hores, reunits a l’Ajuntament 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. 

- Isabel Carbó Monteverde, en representació dels majorals de la Plaça Major 
- Ivan Esteller Tena, en representació del Club d’Handbol i del Patronat de 

Cultura. 
- Josefa Ferreres Guardiola, AEDL de la Mancomunitat Castelló Nord. 
- Úrsula Cucala Ferreres, en representació del Patronat de Cultura. 
- Noelia Folch Arín, mestra de primària. 
- Carmen Gallench, en representació de l’Associació de Dones de Sant Mateu. 
- Ángel Ferreres Jovaní, en representació de la Coral Cors del Maestrat 
- Mª Dolores Pascual, en representació dels Majorals de la Festa de Sant Antoni. 
- Tomàs Segarra Arnau, tècnic de cultura de l’Ajuntament i coordinador del 

programa Agenda 21 de la Cultura. 
 
Abans d’iniciar la reunió, el coordinador mostra als assistents el plànol de la ciutat 
imàginaria de l’Agenda 21 de la Cultura. Es tracta d’un document il·lustratiu de les 
governs locals, supramunicipals, nacionals i entitats que s’integren en la xarxa 
d’Agenda 21 de la Cultura. Sant Mateu ja hi apareix al mateix. 
 
La sessió de treball es desenvolupa d’acord amb l’ordre del dia que s’havia establit a la 
convocatòria: 
 

1. Revisió del treball de la sessió anterior. Tancament de la definició de les 

fortaleses i debilitats de la cultura a Sant Mateu en relació als principis de 

l’agenda. 

 
El coordinador proposa als assistents la realització d’una activitat consistent en la 
valoració dels 16 principis de l’Agenda 21 de la Cultura en relació al seu grau de 
compliment a la població. S’utilitza com a punt de partida el resultat de l’exercici de la 
sessió anterior en la qual es va tractar d’associar cada activitat cultural de les que es 
porten a terme al poble, amb un dels principis. 
 
Els resultats de l’exercici serviran com a base per a tancar un document sobre la realitat 
cultural de Sant Mateu en relació als principis de l’Agenda 21 de la Cultura. Per a 
començar, el coordinador redactarà un esborrany del mateix el qual serà debatut en la 
propera reunió. 
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Un cop finalitzat l’exercici s’enceta un debat sobre els principis en el qual es destaca, 
sobretot, el tema de la diversitat cultural. El coordinador comenta que, si al 2002 la 
població de nacionalitat espanyola representava un 90 % del padró municipal, al 2009 el 
percentatge baixa fins al 75 %, tot i que la població s’ha vist incrementada en més de 
300 habitants. La realitat en eixe sentit és que, actualment, el 25 % de la població de 
Sant Mateu és estrangera, destacant els col·lectius de romanesos i magrebins. Jaume 
Barbé comenta que és complicat trobar interlocutors amb tots dos col·lectius. Els 
assistents perceben que estos col·lectius no es troben organitzats al voltant de cap 
associació, ni tampoc integrats en d’altres de la població. Úrsula Cucala comenta que 
seria bo la participació d’alguna persona d’estes comunitats en les reunions de l’Agenda 
21 de la Cultura, però tanmateix reconeix la dificultat per no existir cap entitat que els 
agrupe. Es comenta que un bon punt de partida per a la interrelació amb les comunitats 
seria la Jornada de Jocs Tradicionals que organitza l’Associació ‘la Tella’ on podrien 
mostrar-se jocs dels països d’origen d’estes comunitats. També es diu que els xiquets i 
xiquetes, per conèixer i dominar el valencià, semblen estar molt més integrats que els 
seus pares i mares en la societat local. 
 
2. Els equipaments per a la cultura a Sant Mateu. 

 
El coordinador reparteix entre els assistents un llistat dels equipaments, elements 
patrimonials i d’altres que es puguen considerar relacionats existents al poble. Este 
llistat, junt als elements afegits pels assistents, s’adjunta a la present acta com annex 2. 
 
En el debat posterior es destaca, en primer lloc, l’estat dels parcs de la població i zones 
verdes de la població, posant-se especial èmfasi en els elements de seguretat dels jocs 
per als xiquets. 
 
El coordinador convida als assistents a què pensen quins equipaments els agradaria que 
existiren a la població. La majoria coincideix en la piscina climatitzada.  
 
Continua el debat al voltant dels equipaments fent notar que molts cops, més que 
l’existència o no d’equipaments, els problemes venen donats per la gestió i el 
manteniment dels mateixos. A este respecte es comenta que un bon mètode per implicar 
la població en la gestió i el manteniment seria, per una banda, el voluntariat ciutadà i, 
per una altra, que les entitats associatives que en facen ús adquirisquen el compromís 
d’obrir i mantindre’ls. 
 
Per una altra banda també es menciona que el poliesportiu és més un local multiusos 
que una instal·lació esportiva i que el nou equipament esportiu projectat no ha planejat 
camps d’handbol o bàsquet. Es detecta també la necessitat de complementar-se entre 
poblacions, de treballar en xarxa, per a que, en este cas, els equipaments amb els quals 
compte un municipi puguen ser compartits pels veïns de les poblacions properes. 
 
S’acorda continuar amb el tema dels equipaments en reunions posteriors. 
 
I sense haver més temes que tractar, s’alça la sessió essent les 21.30 hores. 
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ANNEX 1 
 

EL POSICIONAMENT DE SANT MATEU DAVANT DELS PRINCIPIS DE 
L’AGENDA 21 DE LA CULTURA (1ER ESBORRANY) 

 
Com a punt de partida per a l’anàlisi de la realitat de Sant Mateu en relació a l’Agenda 
21 de la Cultura, el coordinador de la mateixa, Tomàs Segarra, ha proposat als assistents 
a les diverses reunions alguns exercicis per a conèixer quin és el grau de compliment de 
cada principi  a la població. 
 
Fruit dels mateixos és este primer esborrany que ara haurà de ser posat en comú, 
debatut, corregit, retallat o ampliat amb noves visions i conceptes per a, finalment, 
tancar el primer document de treball de l’Agenda 21 de la Cultura de Sant Mateu. 
 
Principi 1. Diversitat cultural. 

La diversitat cultural a la vila de Sant Mateu és un fet palpable i en continu creixement. 
Si l’any 2002 la població de nacionalitat espanyola representava un 90 % del Padró, al 
2009 esta és només del 75 %. Actualment Sant Mateu té entre els seus veïns població 
procedent de Bèlgica, Irlanda, Itàlia, Regne Unit, Alemanya, Suècia, Moldàvia, Rússia, 
Angola, Santo Tomé i Príncep, Senegal, Cuba, Argentina, Xile, Equador, Paraguai, Perú 
i Veneçuela, sent els col·lectius més importants els de nacionals de Marroc (8,5 %) i 
Romania (13,7 %). 
 
Els diferents immigrants estan integrats en major o menor mesura depenent 
principalment del seu lloc d’origen i de les similituds entre la seua cultura i la pròpia del 
territori. S’adverteix la inexistència de conflictes importants relacionats amb el fenomen 
de la diversitat cultural a la població. Per una altra banda és veritat que tampoc 
existeixen mesures encaminades a fomentar el coneixement mutu i l’intercanvi entre les 
cultures d’origen i la pròpia del territori. Al mateix temps no existeixen interlocutors 
amb les comunitats d’immigrants més importants (Marroc i Romania), per no estar 
organitzades al voltant de cap associació. 
 
Tot i això és patent la major integració dels nens i nenes que, en anar a l’escola i 
dominar tant el castellà com, sobretot, el valencià, es troben dins d’un procés 
d’immersió i interacció cultural molt més gran que el dels seus progenitors. 
 
Existeixen activitats al poble –balls de saló, castellà i valencià per a immigrants-, que 
afavoreixen la integració. No obstant és manifesta la necessitat de fomentar el 
coneixement mutu de les cultures de procedència i de la cultura pròpia del territori. 
 
Principi 2. Cultura i medi ambient són béns comuns de la humanitat. 

 
Tot i gaudir d’una bona situació a la vila, cal treballar més en favor de la cultura i del 
medi ambient a Sant Mateu, de cara a aconseguir dos dels objectius claus que es troben 
a l’Agenda 21 de la Cultura: la diversitat cultural, que es veu amenaçada en l’actualitat 
per una mundialització estandaritzadora, i la sostenibilitat ecològica. 
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Existeixen mecanismes per a garantir la conservació de la cultura autòctona que s’han 
destacat, especialment, en la protecció del patrimoni immoble i, darrerament, també en 
el natural.  
 
Una de les tasques que queden per realitzar a la població és la codificació i catalogació 
del patrimoni intangible: cançons, balls tradicionals, manifestacions religioses 
singulars... Al mateix temps existeix la necessitat de difondre la cultura pròpia als 
col·lectius immigrants, i també, a la inversa, de donar a conèixer les pròpies dels països 
d’origen. 
 
Principi 3. Drets culturals.  

 
El concepte de ‘drets culturals’ es troba en una situació de ‘laissez-faire’, seguint-se la 
corrent establerta per les institucions de major abast territorial. Des d’un punt de vista 
municipal és clar que la llibertat cultural dels individus i les comunitats resulta condició 
essencial de la democràcia. No existeix cap tipus de conflictivitat relacionada amb 
l’atemptat contra els drets humans invocant per a tal motiu la diversitat cultural. 
 
Principi 4. Treball en xarxa.  

 
Tot i els esforços realitzats els darrers anys per diverses institucions i administracions i, 
especialment, per la Universitat Jaume I de Castelló a través del seu programa 
d’Extensió Universitària, és veritat que continua sense existir una xarxa sòlida de 
municipis al territori immediat de Sant Mateu.  
 
Deu considerar-se, a més, que donat que ens trobem en una zona rural amb poblacions 
que en cap cas superen els 2.500 habitants, el treball conjunt es converteix en una 
necessitat per a complementar-se en serveis i equipaments. Cal assenyalar que Sant 
Mateu està integrada dins de la Mancomunitat de Municipis Castelló Nord, de la qual 
és, a més, la seu. 
 
Per una altra banda, Sant Mateu es va integrar, en el seu moment, a la Xarxa de Ciutats 
Educadores, tot i que amb cap resultat i ja desvinculada de la mateixa. Actualment es 
troba integrada a la Xarxa de Ciutats i Governs Locals Units gràcies al projecte 
d’Agenda 21 de la Cultura. 
 
Principi 5. Participació.  
La participació ciutadana en la concepció de les polítiques culturals no ha sigut encara 
ben implantada a nivell local. Tot i això cal destacar la tasca que des de principis dels 
anys 90 ha realitzat el Patronat Municipal de Cultura i Patrimoni Historicoartístic de 
Sant Mateu. La mateixa deu veure’s ara reforçada amb el treball que està encetant-se 
des del projecte Agenda 21 de la Cultura. 
 
Per una altra banda, tampoc la transparència informativa o l’acostament de l’actualitat 
municipal al ciutadà ha sigut fins ara ben desenvolupada. En este sentit les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) suposen una importantíssima eina 
de difusió.  
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Principi 6. Pau.  

 

La indispensable necessitat de crear les condicions per a la pau ha de caminar al costat 
de les estratègies de desenvolupament cultural. La guerra, el terrorisme, l’opressió i la 
discriminació són expressions d’intolerància que han de ser condemnades i erradicades. 
 
Principi 7. Punt de trobada.  
Existeixen diferents visions sobre la percepció que es té de la vila com a punt de trobada 
de tot allò que és diferent. Si bé és veritat que existeixen activitats que faciliten esta 
trobada –plantada d’arbres entre Associació de Jubilats i Unió de Joves, Jornada sobre 
Jocs Tradicionals-, és veritat que es tracta d’un tema en el qual cal aprofundir més. 
 
Principi 8. Corresponsabilitat.  

 
Tot i la gran participació de la població en el teixit associatiu local, la implicació en la 
gestió de les activitats és percebuda com un punt feble de la realitat cultural. Es detecta 
que sempre són les mateixes persones les que se situen al capdavant de les iniciatives 
ciutadanes en matèria de cultura. 
 
El principi de la corresponsabilitat és un altre dels pilars de l’Agenda 21 de la cultura i 
implica un acord conjunt entre ciutadania, societat civil i govern local que cal potenciar. 
 
Principi 9. Patrimoni cultural.  

 
El patrimoni cultural, tangible i intangible, gaudeix a Sant Mateu d’una bona salut. Es 
compta amb un important llegat patrimonial provinent, principalment, de l’Edat 
Mitjana. Es té cura del mateix i es dona a conèixer mitjançant diversos programes. La 
població és conscient de la importància del manteniment d’este llegat patrimonial a les 
generacions futures i, per una altra banda, té cura també pel manteniment del patrimoni 
intangible autòcton. 
 
Principi 10. Centralitat i transversalitat. 

 
Tot i que en els darrers anys la cultura ha dut a terme un important paper dins de les 
polítiques culturals de la localitat, vinculada especialment al patrimoni, esta encara no 
s’ha situat en la posició de centralitat que suggereix l’Agenda 21 de la Cultura. 
Tanmateix, tampoc ha esdevingut l’eix transversal articulador de les polítiques locals. 
Cal posar en pràctica programes que contribuïsquen a l’assentament d’estos dos 
conceptes. 
 
Principi 11. Iniciativa ciutadana.  

 
Sant Mateu compta amb un teixit associatiu ric i variat en el qual, proporcionalment, 
cada habitant pertany a gairebé dos associacions. Des de l’àmbit municipal existeix un 
programa de subvencions per a garantir la realització dels programes que des de les 
associacions es desenvolupen.  



                                           
Ajuntament de Sant Mateu 

 
Tot i això cal reforçar el paper que, des de l’àmbit municipal, s’ha de dur a terme amb 
les associacions, amb la constitució d’un registre local que avui en dia no existeix.  
 
Principi 12. Cultura = Desenvolupament.  

 
La cultura a la localitat no és percebuda com un factor de desenvolupament o de 
generació de riquesa. 
 
Principi 13. Identitat cultural.  

 
L’accés a l’univers cultural i simbòlic en tots els moments de la vida, des de la infantesa 
fins a la vellesa, constitueix un element fonamental de formació de la sensibilitat, 
l’expressivitat, la convivència i la construcció de ciutadania. La identitat cultural de tot 
individu és dinàmica. 
 
Les institucions deuen garantir este accés a l’univers cultural i simbòlic, així com 
garantir la identitat cultural dels individus. 
 
Principi 14. Accés a la informació.  

 
Falta realitzar un important treball per a garantir l’apropiació de la informació i la seua 
transformació en coneixement per part dels ciutadans. Les necessitats se centren, 
sobretot, en la implantació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació 
(TIC) i en la formació d’usuaris. 
 
Principi 15. Treball i creativitat.  

 
El treball es vist com un important àmbit de la creativitat humana, amb la necessitat de 
reconèixer i desenvolupar la seua dimensió cultural. Sant Mateu compta en l’actualitat 
amb un teixit empresarial respectuós amb el medi ambient. Tot i això es detecten 
determinades pràctiques que no ho són. 
 
Principi 16. Els espais públics són de tots i totes.  

 
La ciutadania de Sant Mateu participa de forma majoritària en el gaudi dels espais 
públics dins del respecte a les normes adoptades en la vila. 
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ANNEX 2 
 

LLISTAT D’EQUIPAMENTS PER A LA CULTURA A SANT MATEU 
 

- MUSEUS 
o Col·lecció Municipal 
o Col·lecció de la Parròquia 
o Col·lecció de Paleontologia 
o Museu de les Presons 

 
- PATRIMONI VISITABLE 

o Església Arxiprestal 
o Església de Sant Pere 
o Campanar 
o Ermita de la Mare de Déu dels Àngels 
o Palau Borrull 
o Casc històric 

 
- PATRIMONI NO VISITABLE 

o Forn Gòtic 
o Palau Villores 
o Torre Palomar 
o Molí Vell 
o Abrics de pintures rupestres 
o Sènies 

 
- SEUS ASSOCIATIVES 

o Edifici Municipal C/ la Cort 
o Edifici de la Consolació C/ Morella 
o Edifici Social de la Plaça Llaurador (també és equipament municipal) 
o Seu de la Banda de Música 

 
- EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

o Sala d’Exposicions 
o Edifici vell del Grup Escolar 
o Agència de Lectura 
o Poliesportiu 
o Camp de futbol 
o Piscina municipal 

 
- PARCS I ALTRES ESPAIS PÚBLICS 

o Parcs 
o Paratge natural del Racó del Frare 
o Safarejos 

 
- EQUIPAMENTS PROJECTATS 

o Ludoteca 
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o Auditori 
o Complex esportiu 

 
 


