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L'intens debat social i jurídic al voltant del programari lliure centra en aquesta ocasió el tema del

monogràfic. A través de quatre articles proposem fer una aproximació interdisciplinària al programari

lliure i als seus usos, en particular a l'administració pública. Així, David Jakovkis fa una primera anàlisi
des de la perspectiva jurídica del programari lliure en l’article «El programari lliure: producció col∙lec-

tiva de coneixement». Malcom Baim ens aporta uns comentaris a la versió 3 de la GNU General Public

License, que constitueix en l'actualitat una de les principals llicències en aquest àmbit. Per altra
banda, atès el seu impacte significatiu en el desenvolupament de l'administració electrònica, hi ha dos

articles al monogràfic que aborden aquesta qüestió. D’una banda, Carlos González i Oriol Ferran mos-

tren a «El programari lliure i les administracions públiques. Una visió actualitzada» els principals
avantatges per a les administracions públiques. D’una altra banda, Francisco Antonio Huertas Méndez

fa, des de la seva experiència a la Junta d’Extremadura, una anàlisi del programari lliure com a ele-

ment de desenvolupament de l'administració electrònica.

A més, en aquest número trobareu tres articles més. En primer lloc, l'article elaborat per Miquel

Peguera sobre la infracció dels drets de marca en les plataformes de subhastes en línia i l'aplicació de
les normes d'exclusió de responsabilitat. En segon lloc, una anàlisi dels mètodes alternatius per la

solució de controvèrsies realitzada per Aura Esther Vilalta Nicuesa a «La cultura del diàleg i la justícia

relacional com a “tercera via”». En tercer lloc, l'article d’Ignacio Criado i Guadalupe Martínez «Cap a
la conquesta política de la blogosfera? Blogging electoral a la campanya dels comicis municipals de

2007», on aborden de nou un tema que ha estat objecte d'estudi en números anteriors (vegeu el

monogràfic del núm. 7) com és la Web 2.0 i els seus usos a la política.

El número 8 també inclou les seccions habituals en què es dóna notícia de l'activitat acadèmica i de

recerca impulsada des dels Estudis de Dret i Ciència Política, la ressenya de lectures d'interès i el
recull de novetats legislatives.

Finalment, volem aprofitar aquesta ocasió per a traslladar la nostra satisfacció, i també el nostre
agraïment, per la bona acollida de la nostra revista que, número rere número, es va consolidant com a

referent en l'anàlisi acadèmica de l'impacte de les tecnologies de la informació i el coneixement en el

dret i la política. Com a mostra d’això, apuntem dues xifres: el nombre creixent de subscriptors de la
revista (765) i d'usuaris únics anuals (gener 08 - gener 09) (9.980). Però, a més, aquesta acollida

també s'està traduint en una presència creixent de la Revista IDP en els principals sistemes d'indexa-

ció dels articles acadèmics.


