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FUNDACIÓ
L'Agrupación Española de Fomento Europeo (AEFE), inspirada en la Carta de París per a una nova
Europa, es va fundar el dia 6 de setembre de 1991 a la ciutat de Barcelona, Espanya.

ÒRGANS
Els òrgans de l'Agrupación Española de Fomento Europeo es componen de:
•Junta directiva
•Consell assessor
•Senat

REGISTRES JURÍDICS
L'Agrupación Española de Fomento Europeo (AEFE) és una organització que està inscrita en el registre
d'associacions de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de l'Interior amb el número 105.085.
També està reconeguda per la Generalitat de Catalunya i figura en el Registre d'Associacions de la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia amb el número 13.025.

DISTINTIU
Creu de vuit puntes de color blau cel. En el centre, sobre el blau d'Europa, les estrelles de la Unió
Europea. Abraçant la creu, a la banda esquerra, un entorxat de palma com a símbol de la pau; a la dreta,
l'entorxat de roure simbolitza la fortalesa. Tot perfilat d'or.

PATENTS
L'Agrupación Española de Fomento Europeo AEFE té registrat: Nom, Distintiu, Activitats i Propietat
Intel∙lectual en tots els epígrafs nacionals i internacionals corresponents.
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MODEL D'INSPIRACIÓ

El 21 de novembre de 1990 els estats que formaven la Conferència sobre la Seguretat i la Cooperació a
Europa (CSCE) Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Espanya, Finlàndia, França, Grècia,
Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Iugoslàvia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Noruega, els
Països Baixos, Polònia, Portugal, el Regne Unit, República Federativa Txeca i Eslovaca, Romania, San
Marino, la Santa Seu, Suècia, Suïssa, Turquia, la Unió de les Repúbliques Socialistes Soviètiques i
Xipre van subscriure, juntament amb els Estats Units d'Amèrica i el Canadà, un document, la Carta de
París per una nova Europa, que marcava la fi de la guerra freda i l'inici d'una nova era de pau al
continent.

Els signants d'aquest acord històric es van comprometre a promoure la democràcia com a únic sistema
de govern, a protegir la identitat cultural, lingüística i religiosa de les minories nacionals i a respectar la
llibertat individual de les persones.

L'Agrupación Española de Fomento Europeo (AEFE) es va crear pocs mesos després, inspirada en els
mateixos principis de la Carta de París. Els seus promotors estan convençuts que només els éssers
humans, les persones, poden establir els lligams necessaris per garantir una Europa en pau, fomentant
els valors democràtics i el respecte estricte als drets humans.

FILOSOFIA

L'Agrupación Española de Fomento Europeo (AEFE) es va fundar l'any 1991 a Barcelona (Espanya)
seguint els designis i l'esperit de la " Carta de París per una nova Europa" , subscrita pels 32 estats
europeus, més els Estats Units i el Canadà, que formaven la Conferència sobre la Seguretat i la
Cooperació a Europa (CSCE).

L'AEFE aspira a la construcció d'una " Europa dels valors" a l'hora que advoca per un " europeisme
universalista" ; la seva projecció i activitat no rep cap mena de subvenció.

L'Agrupación Española de Fomento Europeo AEFE té com a objectius:
. Contribuir a un major apropament i integració de tots els pobles, cultures i ètnies d'Europa.
. Fomentar l'intercanvi i el coneixement mutu entre els pobles, les seves cultures i els seus costums.
. Promoure a Espanya i a tots els pobles d'Europa la idea de "l'europeisme" com a valor supranacional.
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L'Agrupación Española de Fomento Europeo (AEFE) treballa per agermanar totes les persones de bona
voluntat, amb una perspectiva àmplia d'humanitat sense distinció de país, llengua, raça, religió,
creences, ideologia, etc., que lluitin per construir una Europa en pau, llibertat, solidaritat i concòrdia i
que contribueixin a fomentar i posar en pràctica els valors que ens uneixen.

Aquesta institució defensa que només les persones poden unir Europa d'una manera efectiva fomentant
i donant suport a la democràcia, respectant i fent respectar els drets humans i practicant la tolerància
sense reserves. És imprescindible obtenir una unitat d'Europa persona a persona per aconseguir una
Europa en pau, en un marc democràtic de llibertat, solidaritat i concòrdia.

L'Agrupación Española de Fomento Europeo (AEFE), en aquests primers 15 anys d'activitat, ha
organitzat diversos actes de caràcter estatal i internacional, amb la intervenció de destacades
personalitats del món de les arts, les ciències i les lletres. En els seus Actes Solemnes d'Imposició de
Distincions ha honorat personalitats que han destacat per la seva labor i trajectòria en pro de la unió
dels pobles i de les persones.

Destaquem les activitats més significatives:

Accions amb finalitats benèfiques. Actes Solemnes de Gala d'Imposició de Distincions (*). Certamen de
pintura, sota l'Alt Patrocini del Parlament Europeu. Concerts de cors i orquestres. Conferències
pronunciades per rellevants personalitats internacionals. Cursets d'informàtica. Excursions
sectorials. Homenatges a personalitats. Imposicions de Corbates d'Honor a la Bandera de diferents
Institucions. Taula Rodona, impartida per membres de les Reials Acadèmies. Torneigs internacionals
de golf. Viatges d'Agermanament. Visites y actes culturals.
(*) Entre el centenar de personalitats distingides per AEFE hi figuren representants de les arts, les
ciències i les lletres (artistes i intel∙lectuals de categoria), polítics, presidents de parlament, ministres,
generals i almiralls, cardenals i arquebisbes, premis Nobel, premis Príncep d'Astúries, ambaixadors i
cònsols, rectors i catedràtics d'universitat, vips del món empresarial, etc.
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LÍNIES CORPORATIVES D'ACTUACIÓ
Els pilars sobre els quals es basa l'actuació de l'Agrupación Española de Fomento Europeo són:
•Ideari
•Codi deontològic
•Ètica

RECONEIXEMENT INTERNACIONAL
L'Agrupación Española de Fomento Europeo ha merescut el reconeixement internacional i a Espanya
representa, a través del seu President, a diverses i prestigioses associacions europees.

LLENGÜES DE CONTACTE
Podeu posarvos en contacte amb AEFE en tres llengües: espanyol, català i anglès. Si voleu fernos
arribar qualsevol consulta o petició a l'Agrupación Española de Fomento Europeo, AEFE, no dubteu a
ferho. Us respondrem tan aviat com sigui possible a través del nostre equip de professionals. Moltes
gràcies per posarvos en contacte amb nosaltres.

PROTECCIÓ DE DADES
Els continguts del lloc web www.aefe.es estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de
propietat intel∙lectual i industrial a favor d'AEFE; està prohibida la seva utilització amb finalitats
comercials, i, en conseqüència, no es permet la reproducció ni la publicació, total o parcial, el seu
tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, etc.
sense l'autorització prèvia i per escrit del titular. En cas de còpia total o parcial, es procedirà
judicialment en defensa d'AEFE.
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