Newsletter 2: Valorant el patrimoni cultural en temps de
crisi.
“Activar el patrimoni,
dinamitzar el territori”
Així es denomina el Pla
que Diagnosis Cultural ha
dissenyat per a diverses
entitats municipals.
És una estratègia que
comporta posar en valor
el patrimoni cultural d’un
municipi i planificar els
nous usos i serveis que es
poden desenvolupar.

Valorant el patrimoni cultural en temps de crisi
Dia a dia anem recollint noticies,
informacions, dades que posen
de manifest la profunditat de la
crisi que estem vivint.

culturals, d’equipaments públics
o privats, de desenvolupament
del
territori
i
de
grans
infraestructures.

Aquests moments són dolents per
l’economia, les empreses, la gent
i també pel patrimoni cultural, ja
que els recursos públics i privats
es
redueixen
de
manera
important.

El Diagnòstic Patrimonial es basa
en 4 punts claus:
1. Estudi: Anàlisi del projecte i del
seu entorn d'actuació en relació
al patrimoni cultural.
2. Valoració: Avaluació dels
aspectes del patrimoni cultural
associats al projecte.
3. Programació: Planificació de
les actuacions sobre el patrimoni
cultural.
4. Execució: Direcció i seguiment
de les actuacions programades.

Analitzat el moment actual cal
donar respostes a les situacions
provocades per la gestió del
patrimoni cultural.
Diagnosis Cultural ofereix una
estratègia de valor per a la presa
de
decisions
encertades
i
econòmiques,
el
diagnòstic
patrimonial. Mètode de treball
que implica una visió proactiva
que aporta solucions per a la
planificació i gestió de projectes

L’objectiu es basa en el
foment del patrimoni
cultura per tal que a
través
de
la
seva
explotació
reporti
beneficis a la comunitat i
recolzi
el
desenvolupament local.
El projecte estableix una
dimensió global capaç
d’aglutinar els diferents
interessos presents en un
municipi: l’educació, la
cultura,
la
societat,
l’economia i el turisme.

L’objectiu de DCC és oferir
solucions de gestió innovadores
als seus clients. Per DCC cada
projecte és una nova motivació.
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Projectes destacats
Entre els projectes executats durant aquest temps, destaquen els següents:
Projecte: Arxiu de Memòria Oral d’Òdena
Descripció: Disseny i direcció del projecte de recuperació de la
memòria oral
Client: Ajuntament d’Òdena

Projecte: Rehabilitació del Castell de Calaf.
Descripció: Direcció, gestió i execució dels treballs arqueològics
associats al projecte
Client: Institut Català del Sòl (INCASÒL)

Projecte: Masquefa: activa el patrimoni, dinamitza el territori
Descripció: Redacció del projecte museològic per a la dinamització del
patrimoni cultural a Masquefa
Client: Ajuntament de Masquefa

Projecte: Eix Transversal Ferroviari
Descripció: Diagnosi i valoració de l’afectació del projecte sobre el
patrimoni cultural
Client: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat)

Agraïments
Diagnosis Cultural Consulting agraeix totes aquelles institucions,entitats, empreses i persones que han
recolzat el projecte i han confiat en la col·laboració de DCC per desenvolupar els seus.
Sabadell Parc Empresarial www.sbdparcempresarial.com

Ajuntament de Masquefa www.masquefa.cat/

INCASÒL www.incasol.cat

Camping Car SA www.ballena-alegre.com

Ifercat www.ifercat.cat

Ajuntament d’Odena www.odena.es

Volumètric SL www.volumetric.es

Ruisánchez Arquitectes www.ruisanchez.net

Constructora de Calaf www.constructoracalaf.com

Atotarreu.com www.atotarreu.com

