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RUTES CULTURALS
DEL CONSELL D’EUROPA

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El Consell d’Europa defineix les polítiques que implementarà el programa. Creat el 1949, és l’organització internacional més antiga d’Europa i cobreix tot el continent. Els
seus 47 Estats Membres s’han unit per tal de “salvaguardar i
realitzar els ideals i principis que són el seu patrimoni comú
i facilitar el seu progrés econòmic i social” (Estatut de 1949).
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L’Acord Parcial Ampliat (EPA) sobre les rutes culturals establert
el 2010 segueix les directrius polítiques del Consell d’Europa,
decideix l’estratègia del programa i atorga la certificació de Ruta
Cultural del Conselld’Europa. Està obert als estats membres i no
membres del Consell d’Europa amb l’objectiu de donar suport
polític a iniciatives nacionals, regionals i locals per promoure la
cultura i el turisme. Actualment, l’EPA té 33 Estats Membres i 3
Estats Observadors.

www.coe.int/routes

Els Programes Conjunts entre el Consell d’Europa i la Unió
Europea estableixen la cooperació entre l’EPA a les Rutes Culturals
i les comissions europees per establir projectes sostenibles que
afavoreixin la cultura, la societat i el desenvolupament ambiental a
Europa.
L’Institut Europeu de Rutes Culturals (EICR), situat a l’abadia
de Neumünster, a Luxemburg, és l’agència tècnicacreada el 1998
en virtut d’un acord entre el Consell d’Europa i el govern del Gran
Ducat de Luxemburg. L’Institut assessora les Rutes Culturals ja
certificades, proporciona assistència a nous projectes, organitza
activitats de formació i visibilitat per a gestors de rutes i coordina
una xarxa universitària.
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El programa de Rutes Culturals del Consell d’Europa es basa en
diversos pilars:

CAT

www.coe.int

El Consell d’Europa és l’organització líder del
continent en drets humans. Comprèn 47 Estats
Membres, 28 dels quals són membres de la Unió
Europea. Totsels estats membres del Consell
d’Europa s’han adherit a la Convenció Europea de
Drets Humans, un tractat dissenyat per protegir
els drets humans, la democràcia i l’estat de dret. El
Tribunal Europeu de Drets Humans supervisa la
implementació de la Convenció als Estats Membres.

OBJECTIUS I VALORS
de les RUTES CULTURALS DEL CONSELL D’EUROPA
El programa de Rutes Culturals llançat pel Consell d’Europa el
1987 demostra, mitjançant un viatge a través de l’espai i el temps,
com contribueix el patrimoni de diferents països d’Europa a un
patrimoni cultural compartit.
Les Rutes Culturals posen en pràctica els valors fonamentals
del Consell d’Europa: els drets humans, la democràcia, la diversitat
cultural, la identitat i l’intercanvi mutu, i l’enriquiment a través de
fronteres i segles. Actuen com a canals de diàleg intercultural i
promouen un coneixement i una comprensió millors de la identitat
cultural europea.
Les Rutes Culturals preserven i milloren el patrimoni natural i
cultural d’Europa com a factor de millora del medi ambient i com a
font de desenvolupament cultural, social i econòmic. Promouen el
turisme cultural, que s’adapta al desenvolupament sostenible.

ACTIVITATS
A través del seu programa de Rutes Culturals, el Consell d’Europa
ofereix un model de gestió cultural i turística. Periòdicament
s’organitzen reunions, cursos de formació, seminaris i fòrums per
fomentar l’intercanvi i el desenvolupament d’estratègies comunes
i innovadores per donar suport al desenvolupament cultural i
econòmic, el turisme sostenible i la ciutadania europea.
Les Rutes Culturals formen part d’una àmplia xarxa que permet
sinergies entre autoritats nacionals, regionals i locals i un ampli
ventall d’associacions i actors econòmics.
El programa es beneficia d’una cooperació efectiva amb la Unió
Europea i amb les principals organitzacions internacionals.

El juny del 2019, hi ha 38 rutes culturals certificades del Consell
d’Europa, que cobreixen diversos temes de la memòria, la història
i el patrimoni europeus i contribueixen a la diversitat de l’Europa
actual.

33 Estats Membres de l’Acord
Parcial Ampliat (any d’adhesió):
Alemanya (2013)
Andorra (2012)
Armènia (2015)
Àustria (2011)
Azerbaidjan (2011)
Bòsnia i Hercegovina (2016)
Bulgària (2011)
Croàcia (2016)
Eslovènia (2011)
Espanya (2011)
Federació de Rússia (2011)
Finlàndia (2018)
França (2011)
Geòrgia (2016)
Grècia (2011)
Hongria (2013)
Itàlia (2011)
Letònia (2019)
Lituània (2012)
Luxemburg (2011)
Mònaco (2013)
Montenegro (2011)
Noruega (2011)
Polònia (2017)
Portugal (2011)
República Eslovaca (2014)
Romania (2013)
Santa Seu (2018)
San Marino (2017)
Sèrbia (2012)
Suïssa (2013)
Xipre (2011)
Turquia (2018)
3 Estats Observadors de l’Acord
Parcial Ampliat:
Albània (2019)
Irlanda (2019)
Suècia (2019)

CERTIFICACIÓ
Les Rutes Culturals certificades
s’avaluen cada tres anys. Les noves
rutes culturals estan certificades
pel Consell d’Europa ies basenen el
compliment de diversos criteris:
Illustrar un tema representatiu dels
valors europeus i comú almenys a
tres països d’Europa;
Ser objecte d’investigacions científiques transnacionals i multidisciplinàries;
 illorar la memòria europea, la hisM
tòria i el patrimoni i contribuir a la
interpretació de la diversitat actual
d’Europa;
 onar suport als intercanvis cultuD
rals i educatius per als joves;
 esenvolupar projectes exemplars i
D
innovadors en el camp del turisme
cultural i el desenvolupament cultural sostenible;
esenvolupar productes turístics
D
adreçats a diferents grups.

Rutes culturals certificades
(per any de certificació):
Rutes pelegrins de Santiago
de Compostella (1987)
La Hansa (1991)
Rutes dels vikings (1993)
Via Francigena (1994)
Rutes del legado andalusí
(1997)
Ruta dels fenicis (2003)
Camins europeus de Mozart
(2004)
Ruta del ferro dels Pirineus
(2004)
Ruta Europea del Patrimoni
Jueu (2004)
Llocs clunis a Europa (2005)
Rutes de l’Olivera (2005)
Ruta de Sant Martí de Tours
(2005)
VIA REGIA (2005)
TRANSROMANICA (2007)
Iter Vitis Route (2009)
Ruta dels camins de Sant Olav
(2010)
Ruta dels cementiris europeus
(2010)
Ruta europeade les abadies
cisterciques (2010)
Ruta europea de pobles
termals històrics (2010)
Rutes prehistòriques d’art
rupestre (2010)
Ruta europea de la ceràmica
(2012)
Ruta europeade la cultura
megalítica (2013)
Sendera hugonota i valdiana
(2013)
ATRIUM (2014)
Réseau Art Nouveau Network
(2014)
Via Habsburg (2014)
Els passos de Robert Louis
Stevenson (2015)
Emperadors romans i ruta del
vi del Danubi (2015)
Destinació Napoleó (2015)
Rutes europees de
l’Emperador Carles V (2015)
Pobles fortificats de la Gran
Regió (2016)
Rutes impressionistes (2018)
Via Charlemagne (2018)
Ruta del Teló d’Acer (2019)
Destinacions Le Corbusier
(2019)
Ruta de l’Alliberament
d’Europa (2019)
Ruta Europea del Patrimoni
Industrial (2019)
Rutes de Reforma (2019)

