
Manifest

En defensa dels legítims drets dels creadors
En defensa de la còpia privada

El Congrés dels Diputats decideix demà, dijous 20 de desembre, la supervivència de la
remuneració compensatòria per còpia privada, un dels drets fonamentals de Propietat
Intel·lectual. Davant la possibilitat del seu final, que representarà una catàstrofe per a
la cultura espanyola i la seva indústria de continguts, els creadors i productors culturals
que subscriuen el present manifest volen manifestar als diputats, als partits polítics i a
l’opinió pública el següent:

1. L’eliminació de la compensació per als creadors per la còpia privada de les seves
obres proposada pel Senat suposaria, de facto, la usurpació d’un dret legítim
consagrat per la pràctica totalitat de les legislacions europees, col·locaria el nostre país
en el furgó de cua de la protecció de la Propietat Intel·lectual i posaria en perill la
indústria espanyola que genera els continguts necessaris per al desenvolupament i la
identitat cultural de la nostra societat.

2.- La compensació per còpia privada, mal anomenada cànon digital, no és un impost,
ni una mesura arcaica, sinó el més progressista dels drets de propietat intel·lectual,
que posa a mans dels ciutadans la possibilitat legal de realitzar i gaudir, en l’àmbit
domèstic, dels nostres milers d’obres i creacions intel·lectuals sense sol·licitar
autorització prèvia.

3.- Acabar amb la còpia privada suposaria l’acceptació dels nostres dirigents de les
posicions d’una indústria tecnològica, obstinada des de fa mesos en trepitjar, a través
d’una campanya de desprestigi i falsedats, els legítims drets de Propietat Intel·lectual.

4.- La implantació i desenvolupament de la Societat de la Informació a Espanya no pot
fer-se, sota cap concepte, a costa del sacrifici i del treball dels creadors i de les
indústries de continguts, ni de la destrucció d’un sector, el de la cultura, que
contribueix de forma determinant al PIB i al treball nacional.

Per tot això: sol·licitem al Congrés dels Diputats que no voti a favor de suprimir la
compensació per còpia privada per als creadors espanyols i que no utilitzi els seus
drets com una arma electoral, ja que està en joc el desenvolupament cultural, educatiu
i científic del nostre país.

Madrid, 19 desembre de 2007



Alguns escriptors, editorials i associacions que donen suport al
manifest en defensa de la compensació per còpia privada

Escriptors: Felipe Benítez Reyes, José Manuel Caballero Bonald, Antonio Colinas,
Antonio Gala, Antonio Gamoneda, José Luis Giménez-Frontín, Félix Grande, Romà
Gubern, José María Guelbenzu, Clara Janés, Luis Landero, Julio Llamazares, Manuel
Longares, Manuel de Lope, Baltasar Magro, Eduardo Mendicutti, José María Merino,
Juan José Millás, Vicente Molina Foix, Juan Mollá, Enrique Murillo, Carmen Posadas,
Juan Manuel de Prada, Javier Reverte, Carmen Riera, Clara Sánchez, Fernando
Savater, Jordi Sierra i Fabra, Lorenzo Silva, Juan Eduardo Zúñiga, Andrés Sorel, Juan
Carlos Suñén, Andrés Trapiello, Vicente Verdú, Enrique Vila-Matas, Luis Antonio de
Villena.  

Editorials: Anagrama, Arguval, Díaz de Santos, Durvan, Edebé, Grupo Anaya, Grupo
Everest, Grupo Océano, Grupo Planeta, Grupo Santillana, Grupo SM, Lengua de
Trapo, Miraguano, Morata, Pearson, Reverté, Siruela, Tibidabo, Tritó, Trotta, Tusquets,
Wolters Kluwer.

Associacions d’autors
Associació d’Autors Científico-Tècnics i Acadèmics (ACTA)
Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya (ACEC)
Associació Col·legial d’Escriptors d’Espanya (ACE)
Associació Col·legial d’Escriptors-Secció Autònoma de Traductors de Llibres (ACEtt)
Associació d’Escriptors en Lingua Galega (AELG)
Associació d`Escriptors en Llengua Catalana (AELC)
Associació de Premsa Professional (APP)
Euskal Idazleen Elkartea (EIE)
Euskal Itzulzaile, Zuzentzaile eta Interpretarien Elkartea (EIZIE)
Organització de Periodistes a Internet (OPI)

Associacions d’editors
Associació d’Editors d’Andalusia (AEA)
Associació d’Editors de Madrid (AEM)
Associació d’Editors de Revistes Culturals d’Espanya (ARCE)
Associació d’Editors en Llengua Basca (EEE)
Associació Espanyola d’Editors de Música (AEDEM)
Associació Espanyola d’Editors de Música Simfònica (AEEMS)
Associació Galega d’Editors (AGE)
Associació Nacional d’Editors de Llibres i Material d’Ensenyament (ANELE)
Associació d’Editors del País Valencià (AEPV)
Federació de Gremis d’Editors d’Espanya (FGEE)
Gremi d`Editors de Catalunya (GEC)
Gremi d’Editors d’Euskadi (GEE)
Unió d’Editorials Universitàries Espanyoles (UNE)


