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Altres anuncis – Convenis

PROTOCOL núm. 2835 de 12 de febrer de 2019, d'adhesió i compromís a Art 

Nouveau European Route - Ruta Europea del Modernisme.

Barcelona, 12 de febrer de 2019

REUNITS

D'una part, el Sr. Xavier Matilla Ayala, gerent de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 

Qualitat de Vida, des d'ara IMPUiQV, amb NIF P-5890051E, càrrec per al qual va ser nomenat 

per Decret d'Alcaldia el dia 03 d'octubre de 2019, en ús de les facultats delegades per Decret 

de la presidenta de l'IMPUiQV, Il·lma. Sra. Janet Sanz i Gil, en data 31 d'octubre de 2019, 

assistit en aquest acte pel Sr. Alejandro Mateos Alonso, secretari delegat de l'IMPUiQV.

De l'altra part, Sr. Philippe De Backer, director of Vzw Kempens Landschap (Ursuline 

Institute)

MANIFESTEN

Que amb el propòsit de revalorar la riquesa del patrimoni modernista com un element cultural 

comú que caracteritza el pas del segle XIX al segle XX a Europa.

Que amb la finalitat de facilitar el coneixement del Modernisme i posar-lo a l'abast de tots els 

ciutadans europeus, els sotasignats signen els següents acords.

ACORDS

1. L'adhesió de l'Institute Ursuline a l'Art Nouveau European Route - Ruta Europea del 

Modernisme, una associació de governs municipals i altres institucions i entitats compromesos 

amb la difusió, protecció, gestió i millora del seu patrimoni modernista.

Les activitats de la Ruta Europea del Modernisme es financen mitjançant el pressupost de 

l'Ajuntament de Barcelona. La pertinença a la Ruta no implica cap quota ni representarà cap 

compromís de contribució econòmica directa per part dels seus membres, ni l'adopció 

d'acords més enllà de la col·laboració desinteressada en les publicacions i altres iniciatives 

desenvolupades en comú.

2. L'adhesió a l'Art Nouveau European Route - Ruta Europea del Modernisme comporta per als 

seus membre els compromisos següents:

a) Difondre entre els ciutadans el coneixement del patrimoni modernista i dels principals 

valors associats: recuperació i dignificació dels oficis tradicionals, impuls de la creativitat des 

de sectors socials i econòmics, integració de les diferents manifestacions artístiques, etc.

b) Assumir les obligacions que es puguin derivar dels Estatuts de la Ruta i dels acords futurs 

de l'òrgan de govern, el Consell d'Honor de la Ruta Europea del Modernisme.
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c) Fomentar els intercanvis entre els diferents moviments associats existents a Europa: Art 

Nouveau, Modern Style, Jugendstil, Secession, Liberty, Modernisme, etc.

d) Constituir-se en òrgan de govern de la Ruta Europea del Modernisme, el Consell d'Honor, 

format per un representant de cadascuna de les parts patrimonials adherides a la Ruta.

e) Encarregar a l'Institut del Paisatge Urbà que assumeixi el Secretariat Permanent de la Ruta 

Europea del Modernisme.

f) Promoure des d'un pla d'igualtat l'intercanvi i la cooperació entre experts pluridisciplinaris 

procedents de les diferents regions europees de forma que s'asseguri que les activitats i 

projectes que es proposin al Consell d'Honor estiguin sempre basats en el consens.

g) Assegurar que les iniciatives i els projectes que se sotmetin a l'aprovació del Consell 

d'Honor tinguin en compte, especialment, el caràcter innovador en l'àmbit del turisme cultural 

de dimensió europea i el desenvolupament sostenible del patrimoni, a fi de preservar i 

difondre la "diversitat comuna" d'Europa.

h) Promoure el diàleg i la cooperació entre les cultures urbanes associades al Modernisme i 

preservar les diverses identitats europees a escala local, regional o nacional, i obrir el 

projecte a la col·laboració entre Europa i entitats i organismes de ciutats d'altres continents 

que presentin afinitats especials en relació amb el patrimoni modernista.

i) Estimular els processos de rehabilitació del patrimoni arquitectònic modernista.

j) Aprovar els estatuts que regeixen el funcionament de la Ruta Europea del Modernisme i 

que s'adjunten com a annex a aquest document.

k) Nomenar una persona o instància de la seva entitat que serà l'interlocutor directe amb el 

Secretariat Permanent per a les tasques quotidianes de coordinació de les iniciatives de la 

Ruta.

Per l'Ajuntament de Barcelona, El gerent de l'IMPUiQV, Xavier Matilla Ayala.

Pel VZW Kempens Landschap, El director, Philippe De Backer.

El secretari delegat, Alejandro Mateos Alonso.
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