NOTA DE PREMSA

La Haia – 6 de maig de 2015

Per a publicació immediata

La Declaració demana canvis en les lleis de propietat intel·lectual i advoca per
un accés al coneixement més igualitari
Més de 50 organitzacions han signat La Declaració de la Haia sobre la cerca i l'extracció de
coneixement en l'era digital (www.thehaguedeclaration.com), que demana canvis immediats en les
lleis de propietat intel·lectual (PI) i l'eliminació d'altres barreres que impedeixen un accés a les
dades més ampli i més igualitari.
Millores en el tractament de malalties, respostes a problemes mundials com ara el canvi climàtic o milions
estalviats en despesa pública són alguns dels beneficis que potencialment es poden obtenir si els governs,
les empreses i la societat adopten els principis perfilats en la Declaració.
La Declaració afirma que la propietat intel·lectual no es va
dissenyar per regular l'intercanvi de fets, dades i idees ni hauria
de fer-ho ara. La Declaració universal dels drets humans 1
garanteix el dret a rebre i difondre informació i idees però,
sovint, l'aplicació moderna de les lleis de PI limita aquest dret,
fins i tot quan s'utilitzen aquestes unitats bàsiques de
construcció del coneixement.

“Podríem revolucionar les
pràctiques de la investigació i,
literalment, es podrien salvar vides
si aconseguíssim millorar l'accés al
coneixement contingut en el Big
Data”
Kristiina Hormia-Poutanen, Presidenta de
LIBER

“Els ràpids canvis en l'entorn digital, l'augment de la potència de càlcul i la gran quantitat de dades que es
produeixen fan que sigui essencial per als investigadors i per a la societat poder utilitzar tècniques i eines
modernes per ajudar-los a realitzar nous descobriments. Podríem revolucionar les pràctiques de la
investigació i, literalment, es podrien salvar vides si aconseguíssim millorar l'accés al coneixement contingut
en el Big Data”, afirma Kristiina Hormia-Poutanen, presidenta de LIBER (www.libereurope.eu), l'Associació
de Biblioteques de Recerca Europees, que ha liderat el treball per al desenvolupament de la Declaració.
Quan la societat s'enfronta literalment a una allau de dades, és fonamental un nou enfocament cap a la
cerca i l'extracció de coneixement. L'univers digital, o les dades que anualment creem i copiem, dobla la
seva mida cada dos anys i s'espera que assoleixi la xifra de 44 bilions de gigabytes el 2020. 2
A més d’esclarir l'abast de les lleis de PI, també cal abordar la bretxa en les habilitats i la manca
d'infraestructures si volem emprar millor els ordinadors per extraure i recombinar les dades amb la finalitat
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d'identificar patrons i tendències. Aquest procés, conegut com a mineria de continguts, està àmpliament
reconegut com l'única manera efectiva de gestionar el Big Data.
“Davant la necessitat de donar sentit a la literatura en constant expansió i obtenir idees noves, Wellcome
Trust fermament dóna suport al dret dels investigadors a extraure informació d'un contingut al qual ja tingui
un accés legítim. La Declaració de la Haia és un pas important per demostrar la visió comuna que la cerca,
l'extracció i la reutilització de coneixement no haurien d'estar restringides pels marcs legals vigents ni per la
incertesa. En particular, advoquem per una reforma de la llei de propietat intel·lectual en l’àmbit europeu
que permeti la mineria de dades i de text per a qualsevol ús, ja sigui comercial o no,” afirma Will Greenacre,
responsable de polítiques de Wellcome Trust (www.wellcome.ac.uk).
Les organitzacions i els individus que desitgin donar suport a la Declaració poden afegir la seva signatura
en el lloc web oficial, www.thehaguedeclaration.com. Fent-ho, reconeixeran oficialment l'enorme potencial
que té la cerca i l'extracció de coneixement i alhora reconeixeran que cal prendre mesures per assegurar
que tothom pugui beneficar-se d'aquest potencial.
Per obtenir-ne més informació:
 Visiteu el lloc web de la Declaració: www.thehaguedeclaration.com per llegir-ne el text complet i per
descarregar-vos la infografia que l'acompanya.
 Contacteu amb LIBER, l'Associació de Biblioteques de Recerca Europees, que ha liderat el treball
per al desenvolupament de la Declaració: liber@kb.nl.

