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O 19 de marzo de 2007, coincidindo co 50 aniversario do
Tratado de Roma, o noso Cabo Fisterra recibe o selo
“Patrimonio Europeo” nun solemne acto no mosteiro de Yuste,
xunto co propio mosteiro, a Residencia de Estudiantes de
Madrid e o Arquivo Histórico da Coroa de Aragón.
Este selo “Patrimonio Europeo” busca promover aqueles
“monumentos, sitios ou lugares que desempeñaron un valor
fundamental na historia común e no patrimonio europeo”.
O obxectivo é o de fomentar a difusión, protección e preservación do rico
patrimonio europeo, ó tempo que subraia a súa importancia para un mellor
coñecemento da historia do continente.
A iniciativa de crear unha Lista de
Patrimonio Europeo propúsose no
mes de abril de 2006 polos
Ministros de Cultura de Francia,
Hungría e España no encontro
“Europa polo diálogo intercultural”,
presentada no Consello de

Ministros de Cultura da Unión Europea e incorporada á axenda europea.
O Cabo Fisterra é un promontorio de 3 km de longo e 1,5 de ancho, con só
29,4 km2 de superficie. O Monte Facho, con 242 m, é a súa maior elevación.
Considerado un dos lugares míticos desde a antigüidade, a súa especial
situación xeográfica de “finisterrae”, ou punto máis occidental da vella Europa,
atribuída polos romanos, fixo que fose unha referencia náutica moito antes da
construcción do seu faro, na metade do século XIX.
Ainda hoxe, Fisterra segue a ser o destino final dos peregrinos que intentan
identificarse con aqueles que desde a Idade Media remataban o seu particular
camiño no fin do mundo, punto simbólico dos camiños que desde Europa
converxen en Compostela.
Esta distinción serve para mellorar a conservación deste lugar, poñelo en valor
e promocionar o patrimonio cultural galego a nivel internacional e facer do
mesmo un motor económico e social.
Como ben cultural, o sistema de protección do cabo está regulado por distintas
normativas, tanto de ámbito municipal, como rexionais ou internacionais,
dirixidas a protexer e conservar o espazo natural e o patrimonio cultural do
mesmo.
O Plan Especial do
Monte do Cabo, que
busca a xestión
económico-financeira e a
obtención do solo e dos
recursos, contempla
diferentes áreas de
actuación no contorno,
desde a excavación do
conxunto arqueolóxico
de San Guillerme, ata a
instalación dun centro de
interpretación das lendas
e simbolismos que fan
deste lugar un
patrimonio europeo
universal, ó que tamén pertencen outros enclaves como a Acrópolis de Atenas,
a abadía de Cluny ou os astaleiros de Gdansk.

