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Declaració a favor 

del coneixement 

obert i sostenible 

27 de març de 2020 

La lluita contra la pandèmia de la COVID-19 ha posat en evidència la importància 

de compartir el coneixement científic de manera immediata i oberta entre la 

comunitat investigadora. 

En el món modern, la circulació del coneixement científic s’ha anat fent mitjançant 

revistes a les quals se subscrivien investigadors, universitats, centres de recerca, 

hospitals, etc. a través de les seves biblioteques. 

La migració del contingut de les revistes al format digital i a internet va multiplicar la 

facilitat d'accedir al seu contingut, tot i que ha mantingut la necessitat de disposar 

de fonts de finançament per a subscriure-les. Els investigadors han pogut accedir 

als articles en qualsevol moment i des de qualsevol lloc sempre que la institució en 

la qual treballen subscrigués les revistes en què es publicaven. 

El coneixement científic queda així alliberat de traves físiques, però subjecte encara 

a murs econòmics que fan que el seu accés depengui de l’existència de 

subscripcions. El moviment de l’Accés Obert i de la Ciència Oberta persegueix que 

el resultat de la investigació científica estigui disponible de forma immediata per a 

la comunitat investigadora i la societat en general. Obrir els resultats de la recerca 

millora i accelera la ciència i contribueix a trobar solucions als grans reptes socials 

que afrontem, com pot ser avui, per exemple, la pandèmia de la COVID-19. 
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En els últims anys, les editorials han obtingut benefici de la pressió per publicar en 

obert cobrant per fer-ho a través dels anomenats APC (costos de processament 

d’articles). El pagament d’aquests costos recau sobre els investigadors i se suma 

al que ja han pagat les institucions en subscripcions. El resultat és que, de vegades, 

la comunitat científica paga dues vegades pel mateix. 

Els consorcis, grups de compra, associacions i institucions que signen aquesta 

declaració i que estem contractant revistes per a les biblioteques acadèmiques, 

volem manifestar que el coneixement mundial és patrimoni de la humanitat i que el 

món actual necessita que estigui accessible de forma oberta i immediata per part 

de qualsevol persona. 

Manifestem també que la comunicació científica té els seus costos i que obert no 

vol dir gratis. Les institucions que representem no volen deixar de contribuir al seu 

cost, però consideren que els diners que ja s’estan pagant en subscripcions a les 

publicacions científiques ha de ser suficient per mantenir el sistema actual al mateix 

temps que es posen en Accés Obert. 

De forma similar al que han fet els nostres col·legues a nivell internacional o en 

alguns països (França, el Regne Unit, etc.), amb aquesta declaració volem urgir 

tant les institucions que recolzen i realitzen investigació com els editors i proveïdors 

de serveis d’informació a accelerar la transició cap a l’Accés Obert dins d’un marc 

de sostenibilitat econòmica. 

https://icolc.net/statement/statement-global-covid-19-pandemic-and-its-impact-library-services-and-resources
https://adbu.fr/appel-adbu-couperin-eprist-aux-editeurs-academiques/
https://sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/Statement_on_access_to_content_in_response_to_COVID-19.pdf

