
 

 
Principis per promoure la comunicació per la justícia social en una era digital 
 

Del Manifest del simposi internacional, "Comunicació per a la Justícia Social en una Era Digital" 

(Setembre de 2021). 

 

No importa el tema — violència contra les dones, abús de nens, pobresa, resolució de 

conflictes, autodeterminació, racisme, migració, drets laborals, drets indígenes, salut, terra, 

clima— poc es pot fer sense una comunicació eficaç. 

 

Per a això, necessitem un enfocament holístic i inclusiu per a crear tecnologies digitals que 

promoguin la vida, la dignitat i la justícia en lloc de debilitar-la. 

 

Necessitem principis que permetin a totes les persones participar en un debat transparent, 

informat i democràtic, on les persones tinguin accés sense restriccions a la informació i el 

coneixement essencials per a la coexistència pacífica, l'empoderament, el compromís cívic 

responsable i la responsabilitat mútua. 

 

Arrelada en la història dels drets de comunicació, aquests principis proporcionen un món en el 

qual: 

 

·    Tothom té dret a comunicar, informar i compartir coneixements. Això requereix un accés 

equitatiu a les infraestructures de comunicació i el dret a la lliure expressió. 

 

·    Tothom té dret a participar en la societat de la informació i la comunicació amb especial 

consideració per a les minories i els grups vulnerables. Això requereix una governança inclusiva 

i participativa dels mitjans de comunicació i les plataformes digitals. 

 

·    Tothom té dret a una comunicació pública justa i imparcial. Això requereix normes ètiques, 

responsabilitat i compensació per la tergiversació. 

 

·    Tothom té dret a la dignitat i al respecte. Això requereix transparència i responsabilitat dels 

mitjans de comunicació i les plataformes digitals. 

 

·    Tothom té dret a la privacitat i al control de la seva informació, incloent-hi la supressió de 

les seves dades, sempre que no es vegin involucrats en violacions dels drets humans o activitats 



delictives. Això hauria de ser inherent i intrínsec a la identitat digital de cada persona i requereix 

marcs legals que equilibrin el dret a la privacitat i la protecció dels drets humans. 

 

·    Tothom té dret a la seva pròpia identitat cultural i lingüística. Això requereix espais per a la 

diversitat lingüística i cultural, i accés a la propietat i el control dels mitjans de comunicació. 

·    Tothom té dret a les habilitats de comunicació i a l'alfabetització mediàtica. Això requereix 

una formació culturalment adequada i la creació de diàleg, conversa, escolta, obertura i 

habilitats de pensament crític. 

 

·    Tothom té accés a fonts d'energia sostenibles per a permetre els seus mitjans digitals o 

electrònics. Això requereix accés a tecnologies com la solar o l’eòlica. 

 

·    Tothom té dret a disposar de dispositius assequibles o a l'accés públic a dispositius en espais 

segurs. Això requereix recursos econòmics, així com el "dret a reparar." 

 

Per al text complet del manifest, visiteu https://bit.ly/3ElYOPF 

 

About the language 

Catalan is mainly spoken by about 9 million people in eastern and northeastern Spain 

(Catalonia, Valencia, and the Balearic Islands). "It is also spoken in the Roussillon region of 

France, in Andorra (where it is the official language), and in the city of Alghero, Sardinia, Italy," 

according to brittanica.com. 

 

About the translator 

Alba Sabaté Gauxachs PhD is Coordinator of Global Communication Management Degree, and 

Deputy Director of the Blanquerna Observatory on Media, Religion and Culture. She is also a 

WACC Board member (Europe).  
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