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Els dies 3 i 4 del passat mes de juliol es va celebrar
a Barcelona la desena edició del Congrés Internacional Internet, Dret i Política. El congrés, organitzat
pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC,
en el marc de l’Institut Interdisciplinari d’Internet
(IN3), ha assolit d’aquesta manera una fita rellevant: deu anys consecutius, des que el 2005 es va
celebrar per primera vegada. En aquesta dècada, el
congrés s’ha consolidat com un fòrum de discussió
acadèmica per a l’anàlisi de les qüestions relacionades amb l’impacte de la societat de la informació
sobre el món del dret i de la política. Han estat deu
anys de grans transformacions, d’aparició de noves
tecnologies i de canvi d’hàbits dels ciutadans en
relació amb l’ús aquestes tecnologies. Tots aquests
fenòmens tenen una incidència molt directa tant
en el dret com en la política.
Els problemes jurídics són prou evidents si pensem, per exemple, en els drets de privacitat i de
protecció de dades personals en un món on les
xarxes socials són omnipresents i on la recollida i
possibilitat d’anàlisi de dades ha crescut fins a uns
nivells mai imaginats, generant el fenomen conegut
com a big data. D’igual manera, altres qüestions
vinculades a la privacitat com ara el dret a l’oblit
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són una mostra de com el dret intenta reaccionar
davant dels canvis que provoca l’ús de la tecnologia, en aquest cas la dels cercadors d’internet, que
amplifiquen la difusió d’informacions de caràcter
personal desbordant els àmbits relativament
reduïts en què abans circulaven. La propietat
intel·lectual, els mecanismes jurídics que controlen
l’explotació de les obres i les fórmules per a facilitar
la reutilització mitjançant llicències obertes, o les
dificultats per a perseguir les infraccions en línia
i el creixent recurs als intermediaris d’internet
per imposar-los obligacions de cooperació en la
detecció i prevenció de les infraccions, són altres
exemples de qüestions jurídiques substancialment
afectades pel desenvolupament de la societat de la
informació. Tots aquests temes i molts d’altres, com
ara la delinqüència informàtica, el comerç electrònic, l’ús de les marques a la xarxa, la identificació
digital, la llibertat d’expressió a internet o el dret
a la informació, obliguen els juristes a reflexionar i
plantejar propostes per a solucionar els problemes
específics i els reptes que es plantegen.
En l’àmbit de la política, la societat de la informació, amb les noves vies de comunicació electrònica,
ha obert nous canals i fórmules de participació
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política i mobilització ciutadana. Ha permès també incrementar el nivell de transparència i de rendició de comptes
per part de les organitzacions polítiques i dels poders
públics. Al llarg dels deu anys en què el congrés IDP ha
estat analitzant aquestes matèries, les TIC han tingut un
paper cabdal en moviments tan rellevants com la Primavera
Àrab o les mobilitzacions de protesta en diferents països
del món occidental.
La desena edició del congrés es plantejava precisament fer
una mirada retrospectiva als aspectes més transcendents
d’aquesta dècada, tant en el camp del dret com en el de
la política, fent alhora un exercici de prospectiva per a
presentar els reptes immediats i futurs.
Al congrés, inaugurat pel rector de la UOC, Josep A. Planell,
i per la directora dels Estudis de Dret i Ciència Política, Ana
María Delgado, van participar professors de reconegut prestigi internacional que hi van intervenir com a conferenciants
convidats per a tractar de manera monogràfica alguns dels
camps de major rellevància. Vam tenir la presència de la
professora Helen Margetts, directora de l’Oxford Internet
Institute i professora d’Internet i Societat a la mateixa
institució de la Universitat d’Oxford, que va pronunciar la
conferència titulada «Chaotic Pluralism: Politics and Social
Media». El professor emèrit Henrik Kaspersen, anteriorment
titular de la Càtedra de Dret Informàtic a la Vrije Universiteit
Amsterdam, va dissertar sobre les transformacions de la

cibercriminalitat en aquests deu anys transcorreguts des
del començament del congrés. L’anàlisi de l’evolució de la
propietat intel·lectual va anar a càrrec del professor Ramon Casas Vallès, titular de dret civil de la Universitat de
Barcelona. El professor Gerald Spindler, professor de dret
civil, dret econòmic i comercial, dret comparat i dret de les
telecomunicacions a la Universitat de Gotinga (Alemanya),
va tractar sobre la responsabilitat dels intermediaris d’internet. El professor Julián Valero, de la Universitat de Múrcia,
va pronunciar la conferència titulada «De la digitalització
a la innovació tecnològica. Valoració jurídica del procés de
modernització de les administracions públiques a l’última
dècada». Finalment, el professor Yves Poullet, rector de
la Universitat de Namur i professor de la Facultat de Dret
de la mateixa universitat i de la Universitat de Lieja, es va
centrar en els aspectes de privacitat amb la conferència «A
new privacy age: towards a citizen’s empowerment: New
issues and new challenges».
A més de les conferències convidades, que van estar seguides del corresponent espai de col·loqui amb el públic
assistent, al congrés es van presentar al voltant de quaranta
comunicacions enviades per investigadors de diferents països, que després d’un rigorós procés de selecció van ésser
acceptades per al congrés. Les comunicacions es van dividir
en sessions paral·leles i es van publicar en el llibre electrònic
d’actes, que és accessible a l’adreça <http://edcp.uoc.edu/
symposia/idp2014/proceedings/>.
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