
 
 
 

 
 
 
 

MANIFEST DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES DE LA UNIVERSITAT 

D'ALACANT EN DEFENSA DE L'ÈTICA EN LA REFERÈNCIA CIENTÍFICA 

Davant la denúncia per part d'alguns investigadors del plagi dels seus textos pel rector 

de la Universitat Rey Juan Carlos I de Madrid, la Facultat de Filosofia i Lletres de la 

Universitat d'Alacant, reunida en Claustre Extraordinari el dia 1 de desembre de 2016, 

aprova el següent manifest en defensa de l’Ètica en la referència científica. 

L'essència del treball científic es fonamenta en l'honradesa i l'ètica, que consisteixen a 

reconèixer el treball dels qui ens han precedit en els nostres camps de coneixement; 

sempre caminem a partir d'investigacions anteriors. Qualsevol tipus de drecera que es 

pretenga emprar implica el doble fracàs de no aportar innovació en el coneixement i 

d'estendre l'ombra de la sospita sobre els assoliments que es produeixen en el 

desenvolupament de les obligacions de la tasca científica. 

Per això, la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant condemna amb total 

rotunditat la pràctica contrària a aquest principi; igualment, manifesta el seu compromís 

i la seua responsabilitat investigadora i docent amb la transmissió de l'ètica professional 

en l'avanç científic, al qual pertany la correcció i l’escrúpol en la referència científica. 

La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant reconeix l'efecte 

exemplaritzant que té per a la societat, per al nostre alumnat i per als joves investigadors 

i investigadores el respecte a aquest principi essencial de la nostra tasca; per això, quan 

els qui tenen responsabilitats, sobretot en institucions públiques, les incompleixen, 

aquest fet resulta especialment demolidor per a les joves generacions. 

Per això, la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant assenyala que 

l'acceleració constant dels processos científics en honor d'una pretesa productivitat, que 

poc o gens té a veure amb la necessària reflexió intel·lectual, mai no pot justificar la 

ruptura ètica que comporta l'apropiació d'idees i treball de col·legues. 

En suma, l'avanç científic continu i accelerat ha d’estar regit per l’ètica de la referència 

científica i això implica el reconeixement del treball de la resta d’investigadors i 

investigadores. 
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