CARTA DEL PRESIDENT
Benvingut/uda, gràcies, moltes gràcies per visitar-nos!
És un plaer i un honor fer-vos conèixer la Molt Il·lustre Acadèmia de
Cultura Europea (*)
L'Acadèmia de Cultura Europea pretén desenvolupar estratègies comunes
de cooperació i desenvolupament per tal d'aconseguir una Europa de
llibertats cíviques, participativa, que garanteixi de la mateixa manera els
drets de tots els ciutadans europeus, enfront de les temptacions
aïllacionistes que progressen electoralment en alguns Estats dins i fora de
la Unió Europea.
Un espai en comú de reflexió ètica en relació amb el patrimoni material i
immaterial que deriva de molts segles d'intercanvi entre unes societats
que, finalment, es reconeixen a través dels Valors de l'Home. La Cultura
és motor i guia de la Humanitat.
Europa està integrada per molts pobles, tots els quals tenen les seves
pròpies tradicions, cultures (Art, Ciències, Lletres… i Tecnologia), idioma
i/o llengua…, valors que s'han de respectar, preservar i protegir, perquè
tots són únics. Igualment, també, s'ha de treballar per tal d'aconseguir
una Europa unida, tot anivellant, per sobre, els temes fiscal, laboral,
judicial, etc., a fi que cada poble, sense renunciar a la seva història i
tradició, es pugui regir per les mateixes lleis, tot evitant les diferències
democràtiques, solidàries i econòmiques que encara existeixen.
Com que es tracta d'una gran tasca, ambiciosa en el contingut i extensa
en la matèria, cal comptar també amb una Fundació (Fundació de
l'Acadèmia de Cultura Europea), institució que interactua i dona suport,
alhora que proporciona seguretat jurídica i independència econòmica, a
l'esmentada Acadèmia.
L'Acadèmia i la Fundació, des dels seus diferents angles i independència,
treballen agermanades per a la mateixa finalitat.
L'Acadèmia i la seva Fundació s'alineen amb la investigació i aplicació del
vertigen de la intel·ligència artificial, camí ineludible del nostre món
actual.
Els anhels de l'Acadèmia i la seva Fundació tenen el viu desig d'aconseguir
una Europa agermanada, culta, sensible, humana, democràtica, on tots
tinguem les mateixes oportunitats en pau i harmonia. Aquesta és l'Europa
que volem deixar a les generacions futures.

És important destacar-hi:
 La denominació i el logo de la M.I. Acadèmia de Cultura Europea té
el registre i protecció que li confereix el Registre de la Propietat, en
els epígrafs corresponents, per a tota la comunitat europea.
 La M.I. Acadèmia i la seva Fundació de Cultura Europea van néixer
el 2018, Any Europeu del Patrimoni Cultural.
 La M.I. Acadèmia i la seva Fundació afloren amb la concessió del
Ministeri de Cultura de la declaració d'Utilitat Pública i Interès
General. Entre altres avantatges, cal destacar-hi la desgravació
fiscal del 30 % per a les persones físiques (IRPF) i del 35 % per a les
persones jurídiques (IS).


Les nostres guies d'actuació són la Carta de París per a una Nova
Europa, subscrita el 1990 en el si de l'OSCE, i la Carta dels Drets
Fonamentals de la Unió Europea, promulgada l'any 2000 pel
Parlament i el Consell de la Comissió Europea



Aportem una experiència de més de 25 anys en l'AEFE
(www.aefe.es).

Ningú no és més que ningú. No hi ha d'haver ciutadans de primera i
ciutadans de segona, tots estem construïts de la mateixa matèria,
sentiments i necessitats.
Prometem la nostra vocació, voluntat fèrria i desinteressada, per
aconseguir els fins que pretenem.
Us convidem a unir-vos en aquest projecte apassionant!
Sembla molt ambiciós… i ho és.... Tot sembla impossible..., fins que es fa.
Atribuït a Nelson Mandela.
Molt cordialment,
Jorge Castellà de Cot
President-Fundador
(*) Entenem per Cultura Europea la suma de les seves diferents cultures nacionals i ciutadanes que
s'han de preservar. A nivell laic es fonamenta en la civilització grecoromana i, a nivell religiós, en la
cristiana, àrab i jueva.

