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EQUIPAMENTS CULTURALS

OFERTA D’OCI

MUSEUS

 El casc antic de Cuenca, s’enfrenta a una progressiva 

pèrdua de vitalitat de les seves funcions tradicionals com a 

conseqüència de la disminució de la població, així com per la 

seva utilització enfocada exclusivament cap al turisme, la re-

novació especulativa, la proliferació de residències secundàries 

i l’expansió de l’hosteleria. Aquesta pèrdua de vitalitat ha fet 

necessària la posta en marxa de diverses polítiques i plans 

d’actuació per a la seva recuperació, que no acaben de conse-

guir la seva revitalització.

 Tenint en compte que tant les polítiques públiques com 

privades portades a terme per a la recuperació del casc Antic 

de Cuenca, així com el desenvolupament dels diferents Plans 

Generals d’Ordenació Urbana han tingut un caràcter eminent-

ment proteccionista, centrant tots els seus esforços en la reha-

bilitació, remodelació, conservació i recuperació del patrimoni 

arquitectònic i paisatgístic, confonent en molts casos la protec-

ció amb la prohibició, de forma que han provocat un constant 

despoblament i convertit el casc Antic en un “aparador turís-

tic”, saturant el centre històric els caps de setmana i deixant-lo 

dessert el reste de dies de la setmana.

	 En	paral·lel	desde	la	planificació	urbana,	la	cultura	inter-

vé cada cop més en aspectes territorials, sectorials i de coope-

ració internacional. Els plans estratègics de ciutat incorporen 

línies	 estratègiques,	 bé	 siguin	 específicament	 culturals,	 o	 de	

contingut cultural vinculat a iniciatives d’atractivitat, marque-

ting de ciutat, turisme o les apostes pel coneixement o la crea-

tivitat.

 D’aquesta manera, cal establir d’una manera molt clara 

un diàleg entre cultura i ciutat, amb l’objectiu genèric de ge-

nerar sinèrgies interdisciplinars a les múltiples dimensions del 

fenomen cultural urbà. És a dir, no podem entendre en l’actua-

litat un sector cultural, unicament, com a generador de serveis 

culturals bàsics; biblioteques, centres de proximitat, museus, 

teatres, etc. Aquest sector integra i interactua amb el turisme, 

modela la societat del coneixement, i millora la qualitat de vida 

i	la	creació	de	llocs	de	treball,	i	influeix	en	la	regeneració urba-

na i social. S’ofereix doncs una aproximació al sector cultural 

diferent, i d’actuació transversal, interdisciplinar, entenent els 

espais com a generadors d’intercanvi i no unicament com a 

espais de docència, treball, etc.

 En els últims anys s’ha desenvolupat el concepte de ciu-

tat creativa, entès com la ciutat que posa en relació el patrimo-

ni, els productes i serveis culturals tradicionals amb les indús-

tries creatives, combinat amb un estil de vida atractiu, és a dir 

obert i tolerant amb la diversitat. Aquest concepte està prenent 

cada	cop	més	força	respecte	al	turisme	ja	que	significa	un	ele-

ment d’avantatge competitiva.

 Per aquest motiu, per revitalitzar el casc antic de Cuenca 

proposarem la implantació d’un pla estratègic de ciutat, i l’ús 

de la Cultura i el Turisme com a principal línia d’actuació es-

tratègica per a conseguir-ho. Canalitzant el reforç cultural i tu-

rístic adequadament, poden arribar a tenir un important efecte 

multiplicador sobre els sectors comercial, artesanal i hosteler, 

contribuent a la conservació del patrimoni i a la revitalització 

funcional.


