
El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea 
van aprovar el 17 de maig de 2017 la decisió per la que 
s’estableix la declaració de l’Any Europeu del Patrimoni 

Cultural 2018.
E l patrimoni cultural europeu no és només un regal del passat, 
és també un recurs imprescindible per al nostre futur atès el 
seu inqüestionable valor educatiu i social, el seu considerable 
potencial econòmic, així com la seva important dimensió en 
cooperació internacional.
A partir d’aquests principis els objectius de l’Any Europeu 
són fomentar l’intercanvi i la valoració del patrimoni cultural 
d’Europa com a un recurs compartit sensibilitzant sobre 
la història i els valors comuns i enfortir un sentiment de 
pertinença a un espai comú europeu.
Una millor comprensió i estima, especialment entre els joves, 
de llur patrimoni compartit a la vegada que divers, ajudarà a 
consolidar el sentiment de pertinença a la Unió i enfortirà el 
diàleg intercultural. És necessari, doncs, promoure un major 
accés al patrimoni cultural i augmentar la seva dimensió 
europea. 
A l llarg de tot aquest any, es vol celebrar el reconeixement 
del nostre divers patrimoni cultural a Europa, a nivell de la UE, 
però també a nivell estatal, nacional, regional i local. 
L’Any Europeu del Patrimoni Cultural té com a objectiu 
fomentar la participació de més persones en el patrimoni 
cultural europeu i enfortir, de passada, aquest sentiment de 
pertinença a un espai europeu comú. El lema de l’Any és: El 
nostre patrimoni cultural: on el passat es troba amb el futur.
Durant l’any es veuran una sèrie d’iniciatives i esdeveniments 
a tot Europa per tal de permetre que les persones s’aproximin 
i participin més de llur patrimoni cultural, ja que aquest 
configura les nostres identitats i la nostra vida quotidiana. Ens 
envolta els pobles i ciutats d’Europa, els paisatges naturals i els 
jaciments arqueològics. No tan sols es troba en la literatura, 
l’art i els objectes, sinó també en l’artesania que aprenem dels 

nostres avantpassats, les històries que expliquem als nostres 
fills, els aliments de què gaudim arreu i les pel·lícules que 
veiem i ens reconeixem.
Per què el patrimoni cultural? Doncs perquè aquest té un valor 
universal per a nosaltres, com a individus, com a comunitats 
i com a societats. És important preservar-lo i passar-lo a les 
generacions futures. Es pot pensar que el patrimoni és cosa del 
passat o quelcom estàtic, però en realitat evoluciona segons el 
nostre compromís amb ell. A més, el nostre patrimoni juga un 
paper important en la construcció del futur d’Europa. Aquesta 
és una de les raons per les quals es vol fer arribar als joves, en 
particular, durant l’Any Europeu.
E l patrimoni cultural es presenta en moltes i variades formes:
Tangibles: edificis, monuments, artefactes, vestits, obres d’art, 
llibres, màquines, pobles històrics, jaciments arqueològics.
Intangibles: pràctiques, representacions, expressions, 
coneixements, habilitats i els instruments, objectes i espais 
culturals associats que valoren les persones. Això inclou el 
llenguatge i les tradicions orals, les arts escèniques, les danses, 
les cançons, les pràctiques socials i l’artesania tradicional.
Natural: paisatges, flora i fauna.
Digital: recursos creats en forma digital, com potser l’animació 
i l’art digital, o que s’han digitalitzat com a forma de preservar-
los, incloent imatges, vídeo i registres.
A través de l’estima del nostra patrimoni cultural podem 
descobrir la nostra diversitat i iniciar una conversa intercultural 
sobre el que tenim en comú. Aleshores, quina millor manera 
d’enriquir les nostres vides que interactuar amb una cosa tan 
central del què som?
El patrimoni cultural no hauria de deixar-se a la decadència, 
deteriorament o destrucció. Per aquest motiu, el 2018 es 
cerquen maneres, no sols de celebrar-lo, sinó també de 
preservar-lo.
Què passarà doncs el 2018? L’any pertany a tothom per a 
experimentar, apreciar i gaudir del patrimoni cultural. Tothom 

està convidat a unir-se a les milers d’activitats que es preveu es 
duguin a terme a tot l’ample d’Europa per tal d’involucrar més 
a les persones amb llur patrimoni cultural. Cada estat membre 
de la UE ha designat un coordinador per tal d’implementar 
l’any i coordinar esdeveniments i projectes a nivell nacional, 
regional i local. Els actors claus del sector cultural, així com 
organitzacions de la societat civil, seria bo que hi participessin 
estretament en les activitats de l’any.
A nivell europeu, totes les institucions de la UE estan 
compromeses a fer que l’any sigui un èxit. La Comissió 
Europea, el Parlament Europeu i el Consell de la UE, així com 
el Comitè de les Ciutats i Regions i el Comitè Econòmic i Social 
han previst organitzar esdeveniments per tal de celebrar l’Any 
amb activitats centrades en el patrimoni cultural.
Amés, la UE finançarà projectes que donin suport al patrimoni 
cultural, ja que s’ha iniciat una convocatòria dedicada 
als projectes de cooperació relacionats amb l’any sota el 
programa Creative Europe. Hi haurà doncs una gran quantitat 
d’oportunitats addicionals sota els programes Erasmus+, 
Europa per als Ciutadans, Horitzó 2020 i d’altres programes de 
la UE.
Per tal d’assegurar que tots aquests esforços deixin una 
empremta més enllà del 2018, la Comissió, en col·laboració 
amb el Consell d’Europa, la UNESCO i d’altres socis, durà a 
terme deu projectes d’impacte a llarg termini, que inclouran 
activitats amb escoles, investigacions sobre solucions 
innovadores per reutilitzar edificis patrimonials o la lluita 
contra el tràfic il·lícit de béns culturals. 
L’objectiu és ajudar a desencadenar un canvi real en la nostra 
manera de gaudir, protegir i promoure el patrimoni cultural, tot 
assegurant que l’Any Europeu del Patrimoni Cultural beneficiï 
els ciutadans a més llarg termini.
Espero i desitjo que així sigui.

FRANCESC CABALLERO
VICEPRESIDENT 2N DE FEDERACIÓ 
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Actualmente en España existen en torno a 7,5 millones 
de titulares, formados por familias y empresas, que 
han asumido esta cantidad.  Recientemente se están 

dando varios casos  en los que los tribunales están fallando 
a favor de los consumidores, como es el caso de 
las cláusulas suelo, que cuenta con 3,5 millones 
de afectados; la CAM, con 55.000 afectados de los 
que captó casi 292 millones de euros; o el Banco 
Popular, con 300.000 inversores afectados, entre 
otros. Cuando se necesita llevar a cabo una solicitud 
o demanda, ya sea ante administraciones públicas 
o entidades privadas, les surgen a los demandantes 
muchas dudas que generalmente son difíciles de 
responder ante la falta de información pública. 
Cómo defender lo que te corresponde se vuelve 
entonces en un camino largo y complicado que, si 
se apoya en la colectividad de un gran número de 
afectados con intereses comunes, podrá resolverse 
con mucha más facilidad. 
Asimismo, los beneficios de contar con el respaldo 
de un equipo de profesionales son múltiples. Por un 
lado, y como función principal, es la de defender a 
los consumidores y usuarios ante administraciones 
públicas, corporaciones o entidades privadas. Para 
ello, existen varias vertientes por las que se puede 
llegar a esta defensa. Una de ellas es mediante el 

asesoramiento legal que proporciona la asociación, que 
se centra en informar, realizar actividades que generen 
conciencia tanto del problema como de la posibilidad de 
solucionarlo, y que a su vez formen a la ciudadanía en este 

ámbito. Asimismo, gracias a este asesoramiento se llevan 
a cabo labores como solicitud de subvenciones y ayudas. 
El emprendimiento de acciones judiciales para que, 
tanto asociados cono consumidores con intereses 

comunes puedan obtener lo que les corresponde 
por derecho es otra de las maneras en las que 
actúan estas asociaciones. Mediante este tipo de 
acciones las asociaciones recurren con todos los 
instrumentos de los que se dispone, teniendo un 
mayor conocimiento de la situación y de cómo 
abordarla que el público general, para así llevar a 
los perjudicados una resolución que compense los 
daños producidos. 
F inalmente, para llevar a cabo esta labor es 
fundamental la independencia de la asociación. 
Si es privada, no pertenecerá a organización ni 
confederación alguna, por lo que no recibirá 
subvenciones. Tampoco estará vinculada a grupos 
sociales, políticos ni religiosos que pudieran 
menoscabar su identidad, actuación y, en especial, 
la labor concreta con la defensa con los derechos de 
los consumidores. 
Con todos estos recursos con los que cuentan las 
asociaciones que defienden a consumidores y 
usuarios, las posibilidades de alcanzar los objetivos 
marcados son mucho más altas. 

ALBERT GARCÍA BORRÁS
PRESIDENTE DE ACOREO      

Las asociaciones, factor clave en las demandas 
de consumidores
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