Mireia Mestre (presidenta CRAC)
Per què aquesta jornada? Darreres recomanacions europees d’ECCO

L’Associació de Conservadors-Restauradors de Catalunya, CRAC, ha organitzat una jornada
sobre “La professió a debat: anàlisi del present i propostes per al futur de la conservació –
restauració” amb la col·laboració del Grup Español del IIC i amb el suport de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelona.
La jornada, dedicada a conèixer i debatre l’estat de la disciplina que exercim, o que molts
professionals s’esforcen per poder exercir, vol continuar aprofundint i discutint, com ja s’havia
fet en ocasions anteriors, sobre els problemes als quals s’enfronta diàriament el nostre
col·lectiu, des de diferents especialitats i des de realitats laborals diverses.
Participen en la jornada conferenciants que treballen a Catalunya i d’altres que ho fan a la
resta de l’Estat espanyol, tots ells amb l’objectiu de compartir experiències, pensaments,
preocupacions i, per descomptat, amb la finalitat de contribuir a trobar solucions de millora
per a la professió i més oportunitats. La jornada finalitzarà amb una taula rodona, on
participaran els conferenciants, per debatre -entre tots, més a fons i amb l’ajut del públicqualsevol tema que ens preocupi sobre la situació professional i laboral dels conservadorsrestauradors en les diferents especialitats.
Deixarem per a noves edicions d’aquesta jornada temes igualment suggerents i necessaris, que
caldrà abordar més endavant, com la formació del conservador-restaurador, l’ètica, la recerca i
tantes altres qüestions que estan sobre la taula. En aquesta ocasió, els conferenciants
convidats son tots ells conservadors-restauradors, no son ni els gerents ni els polítics
responsables de gestionar la conservació del patrimoni i pot ser que algunes preguntes quedin,
per tant, sense resposta. De tota manera, ens comprometem a fer-los arribar les inquietuds
que puguin aflorar durant el debat i les conclusions de la jornada.
Pretenem, no només gràcies a les aportacions dels ponents sinó també amb la col·laboració
del nombrós públic assistent, prendre el pols de la professió i recaptar les opinions i propostes
dels més experimentats i, perquè no, dels que encara estan estudiant per convertir-se d’aquí
poc en els futurs professionals. Intentarem facilitar al màxim la comunicació i esperem que el
bilingüisme no representi cap problema per ningú sinó un avantatge perquè cadascú es pugui
expressar amb comoditat.
Fa pocs dies, una conservadora-restauradora sòcia de CRAC, que treballa com a autònoma, ens
va dir que no podria assistir a aquesta jornada, malgrat que li hauria agradat molt de venir,
perquè “perdria un dia laborable i no s’ho podia permetre”. Efectivament la precarietat del
sector, la manca d’oportunitats per trobar una feina dignament remunerada o un lloc de
treball estable, la falta de reconeixement legal i institucional del professional de la
conservació-restauració, el desconeixement de quines son les seves funcions específiques, son
malauradament una realitat a casa nostra. Aquests mateixos fets els denunciava fa poc un
manifest dels professionals francesos d’aquest mateix 2016 al qual CRAC es va adherir. Així, la
capacitat de resiliència i de resistència dels nostres professionals, a més de la vocació i

voluntat d’innovació i d’actualització permanent dels coneixements, han estat i segueixen
essent imprescindibles per continuar exercint i no defallir. Esperem que tots nosaltres siguem
capaços de demostrar fins a quin punt la nostra feina, que requereix una formació molt
específica i completa, es fa imprescindible alhora de preservar el patrimoni, de conèixer-lo i
d’intervenir-hi, indirectament o directament, per a allargar-li la vida i millorar el seu estat de
conservació.
La veritat, però, és que és admirable l’interès i la resposta dels conservadors-restauradors en
una jornada com aquesta en la qual hem cobert les places disponibles amb professionals de
condició laboral diversa. La composició del públic assistent és la següent:
-

5,5 % de professionals que estan a l’atur

-

11% son professors de C-R (alguns d’ells en un lloc no estable)

-

22% son estudiants de C-R (grau o màster)

-

22% son professionals que tenen un lloc de treball a arxius, museus, a l’Administració
o a l’Agència Catalana del Patrimoni Català

-

33% son professionals autònoms o petites empreses

-

Algun professional d’àmbits relacionats amb el patrimoni

El fet que els professionals autònoms i empreses siguin el 33% de l’auditori, i per tant un
nombre força elevat tenint en compte les dificultats amb les quals es troben actualment, no
dona una idea de la composició real del sector on un percentatge majoritari de professionals
(pot voltar almenys el 70 %) té, precisament, aquesta situació laboral. La manca d’un codi
oficial específic per a la nostra activitat ens fa impossible de conèixer estadísticament el
panorama laboral i el que representa econòmicament.
En tot cas, considerem essencial continuar vinculats al que passa fora de les fronteres,
especialment a través la Confederació Europea d’Organitzacions de ConservadorsRestauradors (ECCO) de la qual CRAC forma part. Compartim amb el col·lectiu de professionals
europeus, en el qual volem seguir integrats, les reivindicacions, conquestes i projectes.

Mireia Mestre va donar pas a Gema Campo, vocal de la Junta i representant de la CRAC a l’Acte
de Commemoració del 25è Aniversari d’E.C.C.O. (European Confederation of Conservation
Organisations), a l’Assemblea General dels representants de les associacions 2016 i a la
Trobada de Presidents celebrat tot plegat el 5 i 6 de juny de 2016 a Berlín. Gema va explicar
que durant les dues jornades es van exposar les accions que ECCO ha dut a terme durant
l'últim any i es van plantejar les línies d'acció per al futur proper focalitzades a millorar el
reconeixement legal a través dels organismes de la Unió Europea.
Cal destacar els punts següents:


Acords ECCO-ICCROM: signatura d’un Memorandum per unir esforços i promoure la
conservació-restauració del patrimoni.







Declaració de NAMUR: ECCO va ser convidat com a Grup Expert a la trobada de
Ministres de Cultura de la UE a Bèlgica. Van signar una declaració conjunta en defensa
del patrimoni i la seva conservació.
COENGO: Es treballa per a que es consideri la conservació-restauració com a professió
“regulada” fent valdre que és un treball per a un interès públic i comú.
ENCoRE: es continua fomentant la col·laboració que ha existit sempre entre ambdues
institucions considerant que la Formació és una forma d’identificar la professió.
STRATEGIC PALN IMPLEMENTATION: marca el que convindria fer en els pròxims 10
anys.

Per altra banda, també es van exposar les tasques que es fan a la CRAC en relació a ECCO i es
va recordar que des de l’Associació es continua creient en la importància de formar part
d’aquesta Confederació d’Associacions Professionals Europees que s’ha mostrat molt activa i
eficient en els darrers temps. CRAC treballa per implementar els objectius del Pla Estratègic
d’ECCO, especialment per millorar l'estatus professional del conservador-restaurador a través
del reconeixement del seu paper dins dels processos que salvaguarden el patrimoni cultural.

