
ARTICLE SOBRE LES AGENDES 21 DE LA CULTURA EN L’INTERIOR DE 
CASTELLÓ

ARTICLE     CONJUNT   

L’any 2008  el Servei d'Activitats Socioculturals (SASC)  de la Universitat Jaume I 
(UJI)  proposa,  als municipis de la Serra d'en Galceran,  Vilanova d'Alcolea i Sant 
Mateu, realitzar una experiència pilot per a l’aplicació del document “Agenda 21 de 
la cultura” en l’àmbit rural castellonenc.

Un cop estudiat el text pels tècnics, la primera impressió fou que es tractava d’una 
ferramenta interessant per poder treballar amb Participació Ciutadana.  I així, 
evolucionar cap a una Democràcia Participativa, dinàmica absent en la majoria del 
territori castellonenc. El següent pas fou comunicar als grups polítics i a la 
ciutadania la proposta conjunta de l’UJI i els tècnics. Tot i la desconfiança inicial, la 
resposta fou positiva.  D’aquesta manera,  s'aconseguia una fita:  per primera 
vegada s’escoltarien les veus de la població en quant a les seues necessitats 
culturals, socials, educatives, etc. En aquest procés s’evidencià certa harmonia en 
les opinions, tot i les distàncies ideològiques.

Enteníem que la cultura és el quart pilar del desenvolupament sostenible,  i que 
l’Agenda 21  de la Cultura reafirma tant la importància d'unes polítiques culturals 
sòlides i autònomes,  com l'establiment de ponts amb els altres dominis de la 
governança local. (principis de centralitat i transversalitat). La cultura és una caixa 
d'eines per afavorir el desenvolupament i la transformació a diferents nivells: social 
i econòmic, però també de creixement personal. D'aquesta manera, l'Agenda 21 de 
la Cultura es converteix en un dels instruments més preuats per a nosaltres,  en 
marcar les pautes que poden regir en les polítiques culturals locals dels nostres 
municipis.

L'espai rural de Castelló es manifestava com un territori idoni per a la posada en 
marxa d'una iniciativa participativa com és l'Agenda 21de la Cultura. Els municipis 
tenen una baixa densitat,  i fan possible la comunitat real davant de la comunitat 
imaginada.  Una comunitat construïda socialment i,  per tant,  tangible per les 
persones que es perceben a elles mateixes com a part d'aquest grup, no en base a 
uns símbols,  sinó al fet de compartir un espai,  una realitat i una quotidianitat 
comunes.  A l'espai rural tots els habitants d'una comunitat,  o la gran majoria 
d'aquests, es coneixen entre ells personalment.

Els tècnics vam tindre clar des d’un primer moment, que l’Agenda 21 de la Cultura 
devia adaptar-se a les realitats del territori i les organitzacions cultural presents, si 
realment volíem que fóra útil.  Actuàvem sobre una realitat preexistent.  No és la 
dinàmica que en altres Agendes: com la local o la mediambiental. Ni és la mateixa 
situació en tots els àmbits geogràfics per igual:  ja siguen poblacions amb més 
habitants,  o poblacions disseminades,  o poblacions amb una forta tradició 
cultural,...  Inclús en alguns municipis ha suposat engegar un àrea de treball 
pràcticament des del no-res,  sense tècnics ni professionals especialitzats.  Cada 
realitat és diferent, així que cada Agenda havia de ser diferent.

Per a salvar aquesta dificultat, el paper dut a terme per la UJI, des del SASC, va 
ser fonamental. Tant els professionals implicats, com la imatge que d'aquesta es té 
en el territori, van donar força i credibilitat al projecte. Si més no, el seu paper de 



mediador en els inicis dels projectes tant amb els grups polítics com la ciutadania 
en general, a més del suport tècnic rebut a l'hora de posar en marxa el projecte; va 
ser essencial per a la continuïtat del mateix.

La implicació dels ciutadans (que al cap i a la fi són els destinataris de les 
polítiques públiques) així com dels diferents agents culturals del territori han sigut 
una condició sine qua non per definir i dissenyar les nostres Agendes 21  de la 
Cultura, tant a Sant Mateu com a la Serra d'en Galceran o a Vilanova d'Alcolea.

La     Metodologia  
La metodologia seguida per a la posada en funcionament dels projectes,  s’ha 
basat en la Investigació Acció Participativa.

El primer pas en aquest sentit va consistir en reflectir les relacions socials sobre el 
paper, mitjançant l’elaboració d’un Mapa Social. A continuació es va convidar a les 
associacions a triar el membres que les representarien en els òrgans participatius 
de l’Agenda 21.

Un cop constituïts els grups promotors, la primera tasca a realitzar és elaborar un 
diagnòstic participatiu que mostrarà la situació real del municipi,  des del punt de 
vista cultural.  A partir de la informació obtinguda,  es proposarà un conjunt de 
mesures per millorar les debilitats i amenaces detectades. El resultat es plasma en 
el document del Pla d’Acció. 

El projecte d'Agenda 21  de la Cultura és un procés cíclic.  Entenem que de la 
posada en funcionament del Pla d'Acció sorgirà una avaluació, i d'aquesta un nou 
Diagnòstic.

Dificultats     i     Aspectes     a     millorar  
Hi ha aspectes que dificulten la implementació de processos reals de participació 
ciutadana, com ara una Agenda 21 de la Cultura. En primer lloc, no hem d'oblidar 
que,  tant l'Administració Pública,  com les seves estructures i procediments,  són 
rígids a més de jeràrquics.  Sense oblidar que la manca existent de sistemes 
adequats perquè els ciutadans expressin les seves opinions i preferències sobre 
qüestions concretes. Són, possiblement, les dificultats més complicades de salvar 
a l'hora d'implementar qualssevol procés de participació ciutadana.

A més, no podem obviar que la presència de cert individualisme o el cost en treball 
i temps necessari que personalment requereix a cada ciutadà o la inexistència 
d'interlocutors reconeguts són factors que també dificulten la implementació de 
processos participatius en qualssevol municipi.

Al coordinador, el procés li demanda una formació multidisciplinar, en aspectes tan 
diversos com ara; tècniques de dinamització de grups, gestió de reunions, 
utilització de mecanismes motivadors i de reconeixement al treball realitzat,... 
Aspectes que requereixen estos processos on es treballa amb grup heterogenis, i 
es necessària la implicació i la participació de tots.



Sense oblidar que un protagonisme excessiu del coordinador del projecte és 
contraproduent.  El qual caldria que fora un actor més,  perdent protagonisme 
paulatinament i advocar així cap a una organització més horitzontal.

Una assignatura pendent que es manté a dia d'avui és la problemàtica sorgida 
front a la comprensió del concepte "Agenda 21 de la cultura"  per gran part de la 
ciutadania.

Objectius     aconseguits  
S’ha consolidat un espai reconegut per la ciutadania i per a la ciutadania. Un espai, 
per a la discussió i consens de propostes ciutadanes. Un espai on la gent sap que 
pot acudir per informar-se, opinar, debatre, acordar i decidir. Un espai on la veu de 
la ciutadania té pes i on els ciutadans es senten ciutadans. En definitiva, un espai 
on s’ha consolidat el concepte "participació"  i on tots els sectors socials tenen 
cabuda.

A més,  s’ha introduït una nova metodologia de treball més participativa.  Una 
metodologia utilitzada per implicar en la gestió i disseny de les polítiques culturals 
locals als veïns i veïnes del municipi.  Qualificada com a bona pràctica,  totalment 
extrapolable a la gestió interna de cadascun dels col·lectius presents en l'Agenda 
21 de la Cultura, ha esdevingut un exemple clar d'experiència en aprenentatge no 
formal.

L’aplicació del principi de transparència ha sigut prioritària en tot moment, ha guiat 
el procés i ha estat present com a eix vertebral en cadascuna de les fases. Tota la 
informació generada en el procés d’implementació de les Agendes 21 de la Cultura 
s'ha retornat a la societat.

Tots aquests avanços s'han traduït en una millora en les relacions,  en la 
coordinació i en la col·laboració intra-social (entre associacions) en cadascun dels 
municipis.  A més d'un increment considerable en l’associacionisme local.  Sense 
oblidar la millora en la quantitat i la qualitat dels canals de comunicació entre 
l’Ajuntament i la Ciutadania.

Aquesta aventura també ens ha permès als tècnics implicats la possibilitat de 
treballar en xarxa mitjançant l'aparició d'una iniciativa paral·lela:  un seminari de 
desenvolupament local i participació comunitària concebut com un espai 
d'aprenentatge i d'empoderament, en el si de l’UJI.


