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DOCUMENT INFORMATIU DEL PLEUC 

El PLEUC-Pla de Línies Estratègiques i Usos Culturals del Palau d’Albaida vol marcar l’aposta 
decidida del govern municipal per a fer d’aquest important monument un centre cultural de 
referència comarcal i autonòmica. Un centre cultural viu, dinàmic i integrador. El PLEUC és un 
document de gestió cultural i té com a objectiu principal establir l’estratègia d’acció cultural de 
totes les dependències del Palau Marquesal d’Albaida tot partint d’un procés de participació 
ciutadana i municipal. 

Els objectius del PLEUC són: 

- Conèixer la percepció i interés de la ciutadania d’Albaida sobre el seu Palau i les 
preferències a la seua dedicació cultural. 

- Consensuar amb l’equip de govern i tots els grups polítics municipals el futur del Palau 
d’Albaida.  

- Definir la distribució de continguts, el model de gestió dels equips i sobretot, la dedicació 
a usos culturals del Palau d’una manera integral, intervenint directament sobre 
l’excessiva parcel·lació del conjunt arquitectònic i potenciant una continuïtat d’espais 
que doten de relat al Palau.   

- Dotar al Palau d’Albaida d’un relat ambiciós de ciutat, que assumisca un paper difusor i 
integrador de la cultura en totes les sues expressions i que esdevinga un far de promoció 
cultural local, comarcal i autonòmic. 

- Contemplar les diferents fases d’intervenció d’acord amb les necessitats i possibilitats 
del municipi i de l’Ajuntament. 

 

EL PLEUC haurà de contenir un diagnòstic resumit, un posicionament estratègic, una relació 
estimada de funcions i espais i una proposta de gestió i d’organització. A més, considerarà totes 
les qüestions relatives a la posada en valor dels diferents espais del Palau i a la seua conservació, 
així com de les múltiples potencialitats que encara queden per posar en valor.  

En definitiva el PLEUC haurà de bastir la fulla de ruta de l’acció política municipal, de manera 
coherent, per a l’obertura definitiva del Palau d’Albaida.  

 


