
PLA DE GOVERN 2015-2019 DE L’AJUNTAMENT DE CELRÀ 

PATRIMONI 
 

Treballarem des d’una perspectiva àmplia que englobi l’educació, la cultura, el lleure, l’esport i el turisme, per tal d’apropar el 
coneixement del passat i el present del poble als veïns i veïnes del municipi i a les persones que ens visiten. 

 

OBJECTIU GENERAL 1: PROMOCIONAR EL PATRIMONI DEL MUNICIPI 

Objectiu específic 1.A: Engegar un programa anual de visites al patrimoni natural, arquitectònic, cultural, etc. del poble 

Actuacions concretes: 

a) Treballar amb les institucions educatives per realitzar activitats conjuntes 

b) Dur a terme activitats infantils de coneixença de l’entorn 

c) Organitzar jornades divulgatives al voltant del patrimoni 

Objectiu específic 1.B:  Promocionar els actuals itineraris paisatgístics del municipi per tal de continuar posant en valor el paisatge  

Actuacions concretes: 

a) Condicionar les rutes del poble 

b) Repensar i divulgar la senyalització de les rutes 

 

OBJECTIU GENERAL 2: ADJUDICAR DE MANERA PARTICIPATIVA L’ÚS CIUTADÀ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC MUNICIPAL 

Objectiu específic 2.A: Adjudicar de manera participativa l’ús ciutadà de la casa Feliu 

Actuacions concretes: 

a) Completar les obres de rehabilitació de l’immoble 

b) Dur a terme un procés participatiu per recollir propostes d’ús ciutadà de l’immoble 

c) Fer una campanya de divulgació del nou espai i dels serveis i activitats que s’hi duran a terme 

 

OBJECTIU GENERAL 3: CONTINUAR LES CAMPANYES D’EXCAVACIONS 

Objectiu específic 3.A: Donar continuïtat a les campanyes d’excavacions actuals 

Actuacions concretes: 

a) Donar continuïtat a les campanyes d’excavacions de la torre Desvern 

b) Donar continuïtat a les campanyes d’excavacions del castell de Mabarrera 
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OBJECTIU GENERAL 4: POTENCIAR LA MEMÒRIA ORAL DEL POBLE 

Objectiu específic 4.A: Engegar un banc de testimonis orals 

Actuacions concretes: 

a) Iniciar una ronda de contactes amb la gent gran del poble 

b) Realitzar entrevistes a les persones grans al voltant de la història del poble 

c) Difondre el banc de testimonis orals 

 

 

 

 


