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EDITORIAL 
 
 

En aquest primer número de la revista el monogràfic se centra en l'anàlisi de la convergència 

que, sota el paraigua de l'OMPI i l'OMC, s'està produint entre els dos grans sistemes de 

protecció dels drets d'autor (el sistema de copyright anglosaxó i el sistema de droit d'auteur 

continental), sobretot a partir de l'entrada en joc de les tecnologies digitals i en xarxa. A més 

de dos articles que tracten en profunditat d'aquest tema, es transcriuen els debats que van 

tenir lloc en dues taules rodones que, amb la participació d'experts internacionals, es van fer 

a Barcelona organitzades per la UOC.  

 

 

Aquest número també incorpora altres articles entorn de la incidència de les tecnologies de 

la informació i la comunicació en el dret i la política. La professora Rosa Borge, amb un 

treball sobre la participació política electrònica, mira d'ordenar i aclarir el divers panorama de 

les experiències de participació política electrònica més recents -tant a Catalunya com a 

Espanya. El professor Agustí Cerrillo, davant la creixent massa d'informació que, gràcies a 

les tecnologies, les administracions públiques posen -o podrien posar- a l'abast dels 

ciutadans, es planteja fins a quin punt no seria ja necessari l'establiment d'un nou règim 

jurídic que assegurés l'accés (no merament passiu, sinó actiu) del ciutadà a la informació de 

les administracions públiques amb totes les garanties d'universalitat, qualitat, continuïtat, 

certesa i protecció de l'usuari.  

 

 

Esperem que aquest primer número sigui de l'interès del lector. Estem oberts a tots els 

comentaris i aportacions que ens permetin millorar en properes edicions. I, com dèiem al 

principi, invitem tots els investigadors i professionals preocupats per la incidència de les 

tecnologies en el dret i la política a fer seu aquest espai de difusió, debat i reflexió.  
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