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Discurs de presentació del Manifest català 
21 de novembre de 2022 

  
A càrrec de Xianhong Hu, Secretariat de la IFAP de la UNESCO 
  
Benvolguts companys, senyores i senyors. 
  
Enhorabona per aquest meravellós llançament de la versió catalana del 
Manifest de la Biblioteca Pública IFLA/UNESCO 2022.  
  
El Programa d'Informació per a Tothom (IFAP) de la UNESCO és un programa 
intergovernamental, creat el 2001. El nostre mandat central és construir 
societats del coneixement inclusives i permetre l'accés a la informació i al 
coneixement com un bé públic que beneficiï a tothom.  
  

El nou Manifest de la Biblioteca Pública de la IFLA/UNESCO 2022 va ser 
aprovat pel Bureau IFAP el 18 de juliol de 2022, i presentat al 87è Congrés 
Mundial de Biblioteques i Informació 2022 (WLIC) a Dublín, Irlanda.  

  

Aquest Manifest proclama la creença de la UNESCO en la biblioteca pública 
com a força viva per a l'educació, la cultura, la inclusió i la informació; i destaca 
el paper únic de les biblioteques públiques a l'hora d'afrontar els reptes 
emergents de la transformació digital, combatre la desinformació i avançar en 
els drets humans en línia per assolir els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible 2030. 

  

Des de llavors, la UNESCO l'ha anat promovent en els àmbits de l'educació, la 
cultura, la llibertat d'expressió, l'accés a la informació, l'alfabetització mediàtica 
i informacional i el patrimoni documental, tant a la seu central com a les 
oficines territorials.  

  

Per exemple, el llançament del Manifest es va anunciar recentment a Nova York 
com a part de la Cimera d'Educació Transformadora, en un esdeveniment 
paral·lel sobre "Transformar l'educació per al desenvolupament sostenible 
mitjançant la implementació de la Recomanació de recursos educatius oberts 
(OER) de la UNESCO dins de les col·laboracions multiagents", a invitació de la 
Xarxa de Solucions per al Desenvolupament Sostenible, atès el potencial de 
biblioteques cada vegada més pro-actives per transformar l'educació. 
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El temps que queda per davant continua sent un repte. Les nostres societats 
continuen lluitant amb les conseqüències d'una pandèmia mundial, alhora que 
fan front a l'augment de la pobresa, la desigualtat, els conflictes i els estralls del 
canvi climàtic i la crisi ambiental.  
  
La Biblioteca és més que mai fonamental per afrontar els reptes digitals i donar 
forma a la transformació digital humanista. 

  

Aquest Manifest és més que mai vital per a la defensa d'un missatge contundent 
que reconeixem i promovem la biblioteca pública com un bé públic, com un 
element clau per avançar en les nostres aspiracions col·lectives d'una vida millor 
per a tothom, i que constitueix els pilars fonamentals de les societats del 
coneixement. 
  

Totes i cadascuna de les àrees prioritàries de l'IFAP: alfabetització 
informacional, accés a la informació, preservació de la informació, ètica de la 
informació, informació per al desenvolupament i multilingüisme, ressona amb 
totes les dimensions d'aquest Manifest. 

  

En nom de la Secretaria i de la Comunitat de l'IFAP, permeteu-me 
felicitar-vos a tots de nou per haver pres tanta celeritat en la preparació del 
manifest en català. Treballem junts per implementar aquest nou manifest 
com una potent eina de posicionament per fer que la biblioteca prosperi a 
tot arreu en l'era digital.  

  


