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L'àmplia i variada temàtica jurídico-política dels articles que conformen aquest segon número 

de la revista IDP il·lustra perfectament els objectius per als quals la vam crear i que posàvem 

de manifest en la presentació del primer número: analitzar amb rigor els canvis que les 

tecnologies de la informació i la comunicació i els seus usos -i, en particular Internet- estan 

imposant en els àmbits del dret i de la política -de fer dret i de fer política: en definitiva de 

fer societat-, així com analitzar les transformacions que aquests nous mitjans i usos 

impliquen.  

 

En paral·lel a la posada en marxa d'aquesta publicació, la UOC, des dels Estudis de Dret i 

Ciència Política, impulsa un Congrés anual que, sota el mateix nom d'Internet, Dret i Política 

convoca anualment els especialistes que fan treball de recerca, anàlisi i reflexió al voltant 

d'aquests àmbits, ja sigui des d'una perspectiva estrictament jurídica com politològica o 

sociològica. El monogràfic d'aquest segon número d'IDP recull precisament un ampli ventall 

del conjunt de contribucions que es van fer a la primera edició d'aquest Congrés, amb 

temàtiques relatives a administració electrònica, democràcia electrònica, protecció dels 

consumidors a Internet, intercanvi de dades entre administracions públiques, o la seguretat 

a Internet. La secció d'articles inclou també un estudi sobre la responsabilitat dels 

proveïdors d'Internet per les infraccions de propietat intel·lectual, un altre sobre les 

aplicacions d'Internet en l'administració tributària i una molt oportuna presentació del règim 

tècnic i jurídic del nou nom de domini .CAT, que va ser aprovat pel consell de l'ICANN el dia 

15 de setembre de 2005 i que vol servir com a punt de trobada a la xarxa de tota la 

comunitat lingüística i cultural catalana.  

 

 

En el món de les publicacions periòdiques, ja siguin científiques com de divulgació -i a 

diferència del que passa amb altres àmbits de la vida- l'important no és mai donar el primer 

pas, és a dir, publicar el primer número; la prova de foc de la consistència del projecte 

acostuma a ser, més aviat, arribar a publicar el segon número. IDP assoleix avui aquesta 

fita. Esperem que l'excel·lent acollida obtinguda amb el primer número -la qual des d'aquí 

volem agrair a tots els nostres lectors i en especial a aquells que ens han fet arribar les 

seves opinions i comentaris- continuï amb aquest nou lliurament. El repte i el compromís de 

l'equip editorial continua essent el mantenir i millorar el nivell de rigor, interès i pertinença 

dels temes tractats, tot contribuint d'aquesta manera a un millor coneixement dels fenòmens 

que, des dels vectors del dret i la política, incideixen en la nova societat-xarxa.  
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