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Sant Mateu és una població del Baix Maestrat que compta amb 2.187 habitants, d'acord amb el 
Padró referent a l'any 2009. El seu terme municipal té una extensió de 64,6 km2. Aquesta vila és la 
capital històrica del Maestrat de Montesa el qual agrupà, entre els segles XIV i XIX la pràctica 
totalitat de la meitat nord de l'actual província de Castelló, a excepció de la comarca dels Ports. 
També va ser, al llarg dels segles XIX i gran part del XX, cap de partit judicial. La seua època de 
major esplendor se situa en els segles XIV i XV quan, gràcies principalment al comerç de la llana 
en les seues fires i mercats i al seu posicionament al capdavant del Maestrat, gaudí d'un temps de 
gran  riquesa  tant  econòmica  com cultural.  Fruit  d'aquell  temps  Sant  Mateu  atresora  un  llegat 
patrimonial  molt  important  a  nivell  de la  Comunitat  Valenciana.  El  centre  urbà va ser  declarat 
Conjunt Historicoartístic pel Govern Valencià en l'any 2002. Junt a aquesta declaració van passar a 
tindre consideració de Béns d'Interés Cultural l'Església Arxpirestal, les muralles, la creu de terme 
situada a la plaça dels Llauradors i diversos escuts nobiliaris existents en alguns immobles i altres 
estructures del municipi. També diversos edificis eren reconeguts llavors com béns de rellevància 
local.

L'esplendor  medieval  de  Sant  Mateu  finalitzarà  amb  l'arribada  de  la  Modernitat  a  Espanya, 
especialment des de la finalització de la primera Guerra Carlina, amb totes les seues conseqüències 
en quant a la consolidació de l'espai urbà en detriment del rural, a la formació de l'Estat nacional 
amb  totes  les  seues  implicacions  a  nivell  de  vies  de  comunicació  i  de  generació  de  mercats 
comercials, que van sumir la població en un procés de crisi en termes de creixement. En primer lloc, 
Sant Mateu deixava de ser un centre administratiu en favor d'altres poblacions com les de la costa.  
En segon lloc, la pèrdua d'habitants començà a ser una constant. El procés s'accelerà després de la 
Guerra Civil quan, a causa de la creixent industrialització del país, gran part de la població marxà -i 
de fet continua marxant- als centres urbans.

1. Principis i filosofia del projecte.

El moviment cultural en els darrers anys.
A mitjans de la dècada dels vuitanta comença a funcionar de manera informal el Patronat Municipal 
de Cultura i es constitueixen les col·leccions museogràfiques de la població. Aquest procés impulsor 
ve motivat per la gran riquesa patrimonial de la població, i l'inici de les primeres reivindicacions de 
cara al  seu reconeixement,  valoració i  protecció.  Cal  tindre en compte que l'expedient per  a la 
declaració  de  Conjunt  Històric  portava  incoat  des  de  finals  dels  70.  L'any  1993 s'aproven  els 
estatuts del Patronat de Cultura i es reconeixen oficialment les col·leccions museogràfiques per part 
de  la  Conselleria  de  Cultura.  S'inicia  a  una  intensa  tasca  en  matèria  de  restauracions  amb  la 
intervenció a la torre campanar i, més endavant, el Palau Borrull. L'any 2003, amb motiu de la 
celebració de l'exposició 'Paisatges Sagrats' de la Fundació 'la Llum de les Imatges' aquest procés 
queda pràcticament finalitzat amb la restauració de l'Església Arxiprestal, la de Sant Pere, la façana 
i l'atri del Palau Villores i l'edifici de l'Ajuntament. Al llarg de tot aquest procés la població de Sant 
Mateu ha anat adquirint consciència de la importància del seu patrimoni. Han sigut molts els que 
han rehabilitat les seues cases, sempre d'acord amb les normatives corresponents. També han sigut 
molts els carrers que s'han urbanitzat seguint preceptes d'harmonització amb l'entorn, i s'ha adquirit 
el solar de l'antic convent dels Dominics, de cara a una possible futura actuació en matèria cultural. 



Actualment venen realitzant-se campanyes d'excavacions arqueològiques per a treure a la llum els 
fonaments de l'edificació.

Paral·lelament ha sorgit una programació cultural, en certa manera lligada al patrimoni, i impulsada 
des del Patronat de Cultura i l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament. Dins de la mateixa podríem destacar 
les Jornades Culturals que, amb quinze edicions celebrades, han tractat d'aproximar a la població 
diversos  temes  relacionats  amb  el  patrimoni,  la  història  i  la  cultura  de  la  localitat.  També  el 
certamen de Pintura Valentí Montoliu ha arribat a la seua quinzena edició. Més recent és el Festival  
de Música de Cambra 'Vila de Sant Mateu' que, amb set edicions realitzades, s'ha convertit en un 
dels referents dins de la programació anual. Per una altra banda el patrimoni és posat directament en 
valor gràcies als programes de visites guiades que es duen a terme des de l'Ajuntament, i amb els 
pertinents convenis amb el Bisbat de Tortosa per als edificis religiosos.

Actualment el moviment associatiu és fort i variat. La població de Sant Mateu participa activament 
de  la  vida  cultural  a  través  de  diversos  col·lectius  que  organitzen  força  activitats  al  llarg  del 
calendari anual. 

El món rural. La comunitat real front a la comunitat imaginada.
El món rural fa tangible la comunitat  real front a la comunitat  imaginada.  És aquest darrer un 
concepte que sosté que una nació és una comunitat construïda socialment i, per tant, imaginada per 
les persones que es perceben a elles mateixes com part d'aquest grup. Les comunitats imaginades, 
en estar vinculades estretament amb el concepte de nació,  s'estenen a partir  del segle XIX i el  
naixement dels estats moderns, tot i que ja podria parlar-se de la seua existència molt abans. Les 
comunitats imaginades construeixen la seua identitat al voltant d'elements simbòlics -els himnes i 
les banderes en serien exemples- o culturals -com per exemple la llengua o el passat-. 

Les comunitats rurals, donat el seu nombre de membres, permeten donar un bot de la comunitat  
imaginada cap a la comunitat real. En elles tots els membres, o la seua majoria, és coneixen entre 
ells front a les comunitats imaginades, en les quals cada individu només coneix uns pocs membres. 
Això  condueix  a  l'establiment  de  vincles  més  forts  i  més  solidaris  entre  els  membres  de  la 
comunitat. És per això precisament que el marc rural sembla idoni per a la posada en funcionament 
d'un projecte com l'Agenda 21 de la Cultura que parteix de la participació.

La ciutadania crítica. 
La  formació  del  ciutadà  ha  de  ser,  sense  cap  dubte,  una  de  les  aspiracions  més  importants  i 
prioritàries de les agendes culturals. La construcció d'una ciutadania crítica i participativa és clau 
per  a  resoldre  la  diversitat  de  conflictes  emergents  que  afecten  actualment  la  democràcia: 
desigualtats, exclusions i discriminacions, corrupció i apatia en serien alguns exemples.

Una comunitat  basada en la ciutadania crítica és una comunitat  madura i  sana,  que parteix del 
conflicte per a  generar consens,  on totes les opinions es tenen en compte des del  respecte  i  el 
reconeixement mutu.

La interacció.
Una de les principals característiques de la societat actual es la cultura de l'adhesió. Aquesta es 
materialitza  principalment  a  través  d'Internet  amb  un  ús  polític  o  promocional.  Bàsicament 



consisteix en la creació d'espais centralitzats en els quals les persones només poden mostrar la seua 
adhesió a una figura, causa o convocatòria. Aquest model és extrapolable als sistemes democràtics 
actuals on, en la majoria de les ocasions, els electors simplement s'adhereixen a una o altra corrent 
política en el moment de les eleccions. 

Dins de la piràmide del compromís, l'adhesió és l'escalafó més baix. Es caracteritza per la seua 
centralitat,  i  per  tindre  un emissor  i  múltiples  receptors  que només responen en termes  com a 
'favor / en contra', 'sí / no', 'm'agrada / no m'agrada'. Més amunt es troba la participació, típica en  
entorns descentralitzats.  Aquí continuem trobant una divisió clara entre emissor i receptor, però 
s'espera del receptor un cert grau de compromís i aportació major. Normalment implica la generació 
de continguts, activitats, idees de forma col·laborativa. Cal recordar que la participació és una de les 
paraules clau a l'hora de posar en marxa un programa d'Agenda 21 de la Cultura. Per damunt de 
totes les formes de comunicació es troba la interacció. Aquesta és pròpia de mitjans distribuïts en 
els quals els papers d'emissor i receptor es confonen. La persistència en la interacció acaba generant 
identitat i, inevitablement, comunitat amb els conseqüents compromisos socials i interpersonals.

És per tant la interacció el nivell més interessant d'assolir, molt més enllà de la participació. Es 
tracta,  no obstant,  d'una meta a llarg termini ja que implica un important canvi de mentalitat  i 
d'hàbits en el qual les noves tecnologies hauran de tindre un paper primordial.

La qualitat de vida.
Quan  es  parla  de  sostenibilitat,  la  majoria  dels  plantejaments  es  redueixen  a  les  dimensions 
econòmica i mediambiental. És clar que el pilar social no estan rebent la mateixa atenció o que, en 
tot cas, els avenços en aquest sentit són més puntuals. A això cal afegir la cultura, la qual s'ha  
valorat com el quart pilar del desenvolupament sostenible. El programa d'Agenda 21 de la Cultura 
de Sant Mateu ha de tindre la vocació de ser una ferramenta per a la millora de la qualitat de vida  
dels la ciutadania en base al desenvolupament sostenible i, especialment, als pilars cultural i social. 

Els programes per al desenvolupament rural, com LEADER o PRODER, han incidit especialment 
en la vessant econòmica. D'aquesta forma s'ha evidenciat un cop més la impossibilitat d'incloure la 
sostenibilitat en els processos de desenvolupament  sense tindre en compte la resta de dimensions,  
donat que aquests programes no han evitat que el medi rural continue perdent població. Precisament 
evitar  aquest  degoteig  ha  de  ser  la  base  a  partir  de  la  qual  articular  la  qualitat  de  vida  de  la 
ciutadania.

La sostenibilitat social s'entén com un entramat divers, equitatiu i suficientment actiu i articulat per 
a general dinàmiques socials i econòmiques que puguen mantindre la satisfacció de les necessitat 
materials  i  subjectives  de  tots  els  col·lectius  que  composen  la  població  del  territori.  Són  els 
anomenats  territoris  existencials.  Espais  de vida on els  processos  econòmics  s'orienten cap una 
qualitat  de  vida  digna  i  en  harmonia  amb  la  conservació  del  medi  ambient.  Espais  per  a  la  
convivència i no tan sols per a la producció i el consum. De fet empreses i negocis se sostenen en 
persones que volen i necessiten viure en un entorn satisfactori, sent per tant determinant la dimensió 
social.

2. Procés d'elaboració.



3. El fòrum de la Cultura: composició i funcions.

4. Estat de la cultura local (diagnòstic).

5. Mètode de priorització de problemes.

6. Objectius generals i específics.

Plantegem nou objectius generals dins del Pla, basant-nos en els principis de l'Agenda 21 de la 
Cultura i en els resultats del diagnòstic realitzat en la primera fase del treball. 

Objectiu general 1: garantir la diversitat cultural i fer de la cultura un punt de trobada de tot  
allò que és diferent.
És  obvi  que  la  realitat  cultural  de  Sant  Mateu  ha  canviat  força  en  els  darrers  anys  degut, 
principalment, a la immigració. No obstant no podem oblidar que altres factors com el gènere, l'edat 
o la pròpia modernitat en la qual vivim, fan que actualment la varietat d'identitats culturals siga molt 
major que anys enrere. Les noves tecnologies també estan contribuint a aquesta diversificació. No 
de bades l'Agenda 21 de la Cultura qualifica la diversitat cultural com el principal patrimoni de la 
humanitat. S'han d'establir, per tant, les garanties necessàries per a que totes les identitats culturals 
que conviuen a Sant Mateu es troben acomodades.

Objectiu específic 1: Garantir  la  diversitat  cultural  dels  membres  que  posen  en  funcionament 
l'Agenda 21 de la Cultura.

Objectiu específic 2:   Potenciar les polítiques culturals adreçades a la joventut.  

Objectiu específic 3: Afavorir l'acostament intercultural
Acció  1:  Realitzar  unes  jornades  interculturals  amb  activitats  gastronòmiques,  lúdiques, 

cinema, folclòre, etc.

Objectiu general 2: fomentar la corresponsabilitat ciutadana
Viure en una comunitat ha de ser garantia d'un conjunt de drets, però també de deures enfocats a 
l'establiment d'una bona convivència.  En aquest sentit  les  ordenances municipals i  la  legislació 
vigent és fonamental, però no pot ser l'única regulació de la convivència a Sant Mateu.

Objectiu específic 1: Elaborar una carta de drets i deures dels santmatevans i santmatevanes.

Objectiu específic 2: Donar a conèixer les normes de convivència que existeixen a la població.

Objectiu específic 3: Incentivar que la població es faça responsable de les coses (mobiliari urbà, 
instal·lacions, patrimoni, etc.)

Acció 1: Donar un premi anual a la persona, entitat o establiment més cívica.
Acció 2: Donar punts extres a les carrosses que no embruten durant el pregó de les festes. 



Objectiu general 3: fomentar el treball en xarxa, especialment amb els municipis propers.
Durant la redacció del diagnòstic de l'A21C va quedar patent en nombroses ocasions la necessitat de 
treballar  en  xarxa  amb  altres  municips,  especialment  pel  que  fa  als  equipaments  culturals  i 
esportius. En aquest sentit es va destacar que, degut a les característiques del territori en què ens 
trobem, amb poblacions d'entre 2.000 i fins a 500 habitants calia trobar fórmules que permeteren 
beneficiar-se  de  les  instal·lacions  d'altres  poblacions  als  veïns  de  tot  el  territori.  La  formació 
d'aquesta xarxa cal fer-la extensible a altres àmbits culturals. 

Per una altra banda, també es va destacar al diagnòstic el paper dut a terme pel Programa d'Extensió 
Universitària de la Universitat Jaume I de Castelló pel que fa a la consolidació d'una xarxa de 
municipis  de  l'àmbit  rural  castellonenc.  Finalment  el  text  del  diagnòstic  mencionava  que  Sant 
Mateu es trobava integrada a la Xarxa de Ciutats i Governs Locals Units gràcies al projecte Agenda 
21 de l Cultura.

Objectiu específic 1: Fomentar l'adhesió al programa d'Agenda 21 de la Cultura de les poblacions 
properes.

Acció 1: convidar els municipis propers a una reunió de treball

Objectiu específic 2: Difondre les activitats culturals entre les diverses poblacions

Objectiu específic 3: Evitar el solapament entre activitats o festes.

Objectiu específic 4: Fer activitats de forma coordinada entre diverses associacions.

Objectiu específic 5: Recalcar el tema institucional, és a dir, el programa d'Agenda 21 de la Cultura 
s'aprova per tots els partits polítics i, per tant, cal deixar enrere els enfrontaments que es puguen 
produir per motius polítics.

Objectiu específic 6: Fomentar intercanvis culturals amb altres pobles, especialment els propers.

Objectiu general 4: garantir l'accés a la informació.
En la  societat  del  coneixement  l'apropiació  de  la  informació  és  fonamental  per  a  alimentar  la 
dinàmica  de  les  cultures  locals.  Cal  garantir,  per  tant,  l'accés  sense  distincions  als  mitjans 
d'expressió, tecnològics i de comunicació. És necessari, per tant, l'establiment de xarxes horitzontals 
i distribuïdes, especialment amb les noves tecnologies com a vehicle.

Objectiu específic 1: Garantir l'accés a la informació municipal tant per part de les persones de 
nacionalitat espanyola com de les diferents cultures que cohabiten a Sant Mateu.

Acció 1: Realitzar alguns pregons en àrab i romanès.

Acció 2: Iniciar un programa d'enviament de pregons per telèfon mòbil.

Objectiu específic 2: Fomentar  la  pròpia  participació  de  la  ciutadania  en  la  difusió  de  la 
informació.

Acció 1: Crear una ràdio municipal per Internet.



Objectiu específic 3: Utilitzar Internet com a eina per a apropar l'agenda municipal a la  població.
Acció 1: Publicar els plens municipals.

Objectiu general 5: fomentar la iniciativa ciutadana.
Dins del diagnòstic la iniciativa ciutadana es va detectar com un dels elements positius en la vida 
cultural de Sant Mateu, gràcies a l'existència d'un ric teixit associatiu. No obstant això, és cert que a 
nivell organitzatiu i de relació entre les associacions i l'administració local cal tendir més ponts de 
col·laboració.  Tanmateix  es  considera  necessari  fomentar  la  iniciativa  de  la  ciutadania, 
l'associacionisme, i difondre la tasca que duen a terme les associacions de la localitat.

Objectiu específic 1:   Regular la participació ciutadana al municipi  
             Acció 1:Elaboració d'un reglament de participació ciutadana.  

Objectiu  específic  2:   Creació  i  reglamentació  d'un registre  d'associacions  de  la  població,  i  una   
declaració d'associacions d'utilitat pública per a fomentar la seua col·laboració amb l'Ajuntament en 
assumptes d'interés municipal. Disseny i desenvolupament d'una normativa de subvencions.

Objectiu específic 3:

Objectiu general 6: protegir i difondre el patrimoni cultural i ecològic
Tot i que pot considerar-se que el patrimoni cultural de Sant Mateu gaudeix de bona salut, en ser el 
major bé cultural del que disposem cal que li siga prestada una especial atenció. Caldrà per tant 
continuar  dissenyant  programes  i  accions  per  a  garantir  la  protecció  i  la  difusió  del  patrimoni 
cultural de la població. Pel que fa al patrimoni ecològic, donada la recent aprovació del Paratge 
Natural Municipal del Frare, caldrà lligar-hi les accions que es realitzen des de l'Agenda 21 de la 
Cultura.

Objectiu específic 1: Aprofundir més en la història de la població a través de la tradició oral.

Objectiu general 7: aconseguir que la cultura siga un factor de desenvolupament personal i  
econòmic.
Un  dels  punts  més  dèbils  del  diagnòstic  era  la  visió  de  la  cultura  com  un  factor  per  al 
desenvolupament personal i econòmic. Un dels objectius més importants del pla d'acció ha de ser 
canviar aquesta visió mitjançant el conjunt d'accions que es considere oportú.

Objectiu específic 1:

Objectiu específic 2:

Objectiu específic 3:

Objectiu general  8:  situar la  cultura en el  centre de les  polítiques  locals  i,  alhora,  com a 
matèria transversal.
L'establiment de la cultura en el centre de les polítiques locals es troba íntimament relacionat amb la 
qualitat de vida de la població. Al mateix temps incloure conceptes de l'Agenda 21 de la Cultura 
com la sostenibilitat o la corresponsabilitat en altres àrees municipals, redundarà en aquesta qualitat 



de vida de la població.

Objectiu específic 1:

Objectiu específic 2:

Objectiu específic 3:

Objectiu general 9: Cultura i espai públic
Tot i que la població de Sant Mateu gaudeix majoritàriament dels espais públics i els destina per a 
activitats d'oci, esport i cultura, és necessari l'establiment d'una certa regulació en alguns aspectes 
per a millorar-ne l'eficiència, especialment en els equipaments.

Objectiu específic 1:

Objectiu específic 2:

Objectiu específic 3:

7. Programes i calendari d'actuacions (cronograma).

8. Document de divulgació: publicació i sotmetiment a consulta de l'esborrany, permetent la 
possibilitat de realitzar al·legacions al mateix.

9. Aprovació  per  l'Ajuntament  un  cop  recollits  els  suggeriments  i  al·legacions  considerats 
oportuns.


