
 

  

ZW núm 354. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i 

social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 

 

 

Durant els dies 25 i 26 de juny se celebrarà a Barcelona la novena edició del 

Congrés Internacional Internet, Dret i Política 2013 (IDP). En aquesta ocasió l'eix 

de debat seran els aspectes legals i polítics que planteja el Big Data. 

 

El valor de les dades en la societat està centrant gran part de la discussió sobre les 

possibilitats i límits d'Internet. Al mateix temps que la quantitat d'informació que 

s'obté a través de la interacció entre els usuaris i les dades que proporcionen els 

sensors augmenta exponencialment, des dels diversos àmbits i sectors es 

reflexiona sobre com es transformaran a partir del fenomen. 

 

En el camp de l'estratègia política, el Big Data pot ser determinant per a tots els 

actors: administracions públiques, partits polítics, sindicats ... i, també, moviments 

socials. Aquesta nova capa de dades digitalitzades amplifica debats al voltant de la 

transparència, les dades obertes, la reutilització de la informació pública, la 

participació democràtica, el rendiment de comptes, la política vigilada, la bretxa 

digital, etc. 

A més de la identificació d'oportunitats, el Big Data té nombrosos reptes per 

afrontar. Les qüestions relacionades amb privacitat, dret a l'oblit, seguretat, 

conservació, anonimat, responsabilitat, llibertat d'expressió ... són part de les 

preguntes i desafiaments a resoldre. 

 

Com en les vuit edicions anteriors, el programa del Congrés IDP 2013 proporciona 

un espai de debat entre investigadors i professionals vinculats amb l'àmbit del dret 

i de la política. El caràcter internacional de la trobada ofereix un ventall ampli de 

visions i experiències. Participaran en aquesta edició: Mireille Hildebrandt, Duncan 

Watts, John Vervaele, Ivan Salvadori i Javier Toret,, entre molts altres 

conferenciants. 

 

El Congrés està organitzat pels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC), la Revista IDP i l’Internet Interdisciplinary Institute 

(IN3). 

Es podrà seguir i participar en el debat a Twitter a través de l'etiqueta # IDP2013 

http://www.gutierrez-rubi.es/
http://edcp.uoc.edu/symposia/lang/ca/idp2013/
http://www.trendspain.es/2013/06/datos-y-su-impacto-en-la-competitividad.html
http://edcp.uoc.edu/symposia/idp2013/programme/
http://works.bepress.com/mireille_hildebrandt/
http://research.microsoft.com/en-us/people/duncan/
http://research.microsoft.com/en-us/people/duncan/
http://www.uhu.es/revistapenal/CurriculumVervaele.html
http://www.ivansalvadori.net/%E2%80%8E
http://datanalysis15m.wordpress.com/
http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/dret_ciencia_politica/index.html
http://www.uoc.edu/portal/ca/estudis_arees/dret_ciencia_politica/index.html
http://idp.uoc.edu/ojs/index.php/idp/
http://in3.uoc.edu/opencms_portalin3/opencms/ca/index.html

