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Vivim en uns moments d’una gravetat excepcional, amb atacs al pluralisme cultural i a la 

circulació lliure d’opinions i idees en el món.L’atac al setmanari satíric Charlie Hebdo, l’execució 

de vint-i-un egipcis coptes en una platja de Líbia, la violació d’un cementeri jueu a França i els 

atemptats de Copenhaguen són només alguns exemples recents d’una situació en la qual la 

intolerància amb persones d’altres religions, credos o maneres d’entendre la vida i l’art intenta 

imposar-se amb la violència i l’ús de les armes. 

 

Com sabem, la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la 

Cultura) va ser fundada en 1945 per a contribuir a la pau i a la seguretat en el món amb 

l’educació, la ciència, la cultura i les comunicacions. D’aquí naix el seu interés per 

l’alfabetització, la salvaguarda del patrimoni cultural, l’estimulació de la creativitat, la 

preservació de les entitats culturals, la promoció dels llibres i de la lectura, la llibertat de 

premsa i la independència, el pluralisme i la diversitat dels mitjans d’informació.  

 

En moltes ocasions, com el 3 de maig de 2014, Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, i el 8 de 

gener de 2015, després de l’atemptat terrorista contra Charlie Hebdo, la UNESCO ha fet sentir 

la seua veu en defensa dels drets fonamentals a les llibertats d’opinió i d’expressió. 

 

En este context, el Consell Valencià de Cultura, institució amb interessos coincidents en bona 

mesura amb els de la UNESCO, i que en la seua sessió plenària del passat mes de gener va 

emetre una Declaració sobre el terrorisme en la qual insistia en la funció conciliadora de la 

cultura, se solidaritza amb la vocació pacifista de la UNESCO i expressa novament la seua 

esperança que esta situació, en la qual els totalitarismes pareixen ressorgir amenaçadors, se 

supere en pro de la llibertat, la democràcia i el progrés social. 

 

 

 


