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1. L'anomenada Revolució Industrial es va desenvolupar a Europa entre el
segle XVIII i començaments del segle XX, i es va estendre després a altres
continents. Va ser el començament d'una economia mundial, en la qual
tècniques i tecnologies, materials, màquines i eines, capital, i noves idees
socials i polítiques, van travessar les fronteres sense limitacions. El
patrimoni industrial i tècnic pot llavors considerar-se una herència
paneuropea. 
Per tant, la cooperació transfronterera i l'intercanvi del coneixement i
d'informació són necessaris per investigar, salvar i interpretar l'herència
industrial i tècnica de països i regions

2. . Fa alguns anys, associacions de diversos països europeus, agrupades en
E-FAITH (Federació Europea d'Associacions del Patrimoni Industrial i
Tècnic), van llançar la idea d'emprendre iniciatives i impulsar accions, 
Simultàniament i durant un any, en tants països com fos possible, per
col·locar aquest patrimoni sota els focus. Aquesta idea va ser recollida en un
informe assumit pel Consell d'Europa 1: "L'Assemblea exigeix l' estímul
continu de participació pública i treball voluntari que genera la
consciència i l'apreciació del valor del patrimoni industrial, i 
contribueix per mitjà d'iniciatives fonamentals a la designació per a la
protecció, conservació i conversió per a nous usos, de milers de
localitzacions del Patrimoni Industrial per tot Europa. Referent a això,
l'Assemblea dóna suport a la campanya de la Federació Europea
d'Associacions del Patrimoni Industrial i Tècnic (E-FAITH) que demana
que el 2015 sigui el Any del Patrimoni Industrial i Tècnic Europeu. "

1 Committee on Culture, Science, Education and Media: Industrial heritage in
Europe. Report (Doc. 13134, 15 February 2013. Ponente: Ms Ismeta DERVOZ) - 8
March 2013. Aquest informe es pot descarregar en angles i Francés de:
http://www.e-faith.org/home/?q=content/council-europe 



 

3. Actualment més de 150 organitzacions i institucions de 19 països
europeus han donat suport a la iniciativa, i en molts llocs voluntaris i
organitzacions no governamentals (ONG), així com autoritats públiques i
institucions, estan desenvolupant projectes i programes per celebrar a 2015.
La campanya per a l'Any del Patrimoni Industrial i Tècnic Europeu va sorgir
de les bases i es desenvolupa de baix a dalt, en contrast amb la major part
d'altres campanyes europees que evolucionen de dalt a baix.
Això constitueix un exemple destacat de la iniciativa dels ciutadans i del
poder de les associacions. Serà també un experiment i una prova que
mostrarà de quina manera responen les autoritats i institucions públiques i
impulsen aquestes iniciatives, fins a quin punt aprecien i recolzen la
dedicació i els esforços de voluntaris i associacions.

4. Des que va sorgir l'interès pel patrimoni industrial a la dècada dels 60 al
Regne Unit, (més tard en altres països), les associacions de voluntaris
sempre han estat  la punta de llança d'iniciatives i desenvolupaments. Sense
la seva dedicació i esforços, una gran part d'ell hauria desaparegut per
sempre. I sense ells, fins i tot avui perdríem gran part del nostre patrimoni
industrial i tècnic. 

Per aquesta raó, el 2015, l'Any del Patrimoni Industrial i Tècnic
Europeu, serà i hauria de ser un homenatge a la dedicació gratuïta i
desinteressada de tantes persones, tant en organitzacions com
individualment.



5. L'objectiu principal d'E-FAITH és promoure el 2015 els contactes i la
cooperació d'associacions i voluntaris més enllà de les fronteres. Sens dubte,
junts arriben mes lluny i fan més força, es poden donar suport mútuament a
les seves iniciatives i activitats, poden intercanviar idees, experiències i
coneixement. 
El 2015 hauria de ser un important primer pas, un principi per seguir i
anar més lluny durant els pròxims anys. 
Dues són les prioritats promogudes:

5.1. E-FAITH promou l'agermanament entre associacions que tenen
el mateix propòsit i objectius, que es dediquen al mateix tipus de
patrimoni industrial. L'agermanament implica a dos associacions de
dos països diferents que es troben i aprenen a conèixer-se una a una
altra i als seus respectius enfocaments, i que es comprometen a la
mútua cooperació i suport i de les que tant els directius com els
associats potser arribin un dia a ser veritables amics

5.2. E-FAITH promou l'establiment de grups de assessorament
temàtic transnacionals, per assolir i desenvolupar un enfocament
comú per a problemes comuns, o per preparar índexs geogràfics i
registrar tipus específics de patrimoni industrial i tècnic. La iniciativa
per a un grup d'assessorament la prendrà una associació no lucrativa
d'un país (el líder), que implicarà almenys a dues associacions (socis)
de dos països diferents. La intenció és que aquests comitès assessors
comencin el 2015, però que continuïn el seu acostament més enllà
d'aquest any, que desenvolupin un projecte sòlid, i potser que un dia
sigui elegible per a una subvenció europea. 

Fins ara, ja s'han constituït tres comitès assessors i han començat amb
les seves activitats, a saber: 
• patrimoni industrial perillós (patrimoni contaminat o

nstal·lacions i maquinària que no compleixen la normativa
deseguretat i salut); 

• xemeneies de fàbriques com a símbols i senyals en el paisatge;
• conservació i nous usos per a grues portuàries. 
Aviat es consolidaran altres grups assessors (un d'ells serà el anomenat
M3 - Maig Mes dels Molins).



En la majoria dels països europeus, els voluntaris i les organitzacions no
governamentals estan treballant durament per convertir la Campanya "2015
Any del Patrimoni Industrial i Tècnic Europeu" en un èxit. 
Fem una crida a tots, organitzacions i individus, per unir-se a aquesta
iniciativa .Està en vostè i en molts altres acceptar el desafiament. 

Si us plau difongui el missatge pels seus mitjans de comunicació: el seu
butlletí o diari, lloc web, grups de discussió, mitjans de comunicació social,
etc

Si la seva associació o institut tenen idees o planegen activitats especials 
per a l'any 2015, 
Si busca contactes i cooperació amb col·legues u organitzacions similars en 
altres països europeus, 

poseu-vos en contacte com més aviat millor amb la secretaria de 

E-FAITH 
European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage
c/o Vredelaan 72, B-8500 Kortrijk (Belgium) 
2015@e-faith.org 

o visiteu els llocs web 
- www.e-faith.org/home  (feu clic a la columna de la dreta per obtenir més
informació )
- www.industrialheritage2015.eu  ((ara "en construcció", que serà llançat 
al setembre)


