
  

 

Les xarxes peer to peer , també conegudes com a P2P, permeten l'intercanvi de tot 
tipus de fitxers sense tenir clients ni servidors fixes, a través d'una sèrie de nòduls 
que es comporten simultàniament com a clients i servidors de la resta de nòduls de 
la xarxa. 

L'ús massiu d'aquestes xarxes ha provocat que molts observadors les considerin 
una amenaça per als models empresarials preestablerts, especificament per als 
drets de la propietat intel.lectual. 

En aquesta taula rodona es debatrà el seu funcionament, les infraccions civils 
comeses a través d'aquestes xarxes i els delictes contra la propietat intel·lectual i 
industrial que es poden portar a terme en aquests intercanvis. 

 
Programa 

De les 19.00 a les 19.10 hores: Benvinguda de l'Alcalde de Lleida, Àngel Ros, i 
presentació de la taula rodona a càrrec de Manel Cervera, advocat i soci de la 
consultora legal Sagaris. 

De les 19.10 a les 19.30 hores: Què son i com funcionen les xarxes peer to peer, 
per Francesc Sapena, director executiu de Lleida.net. 

De les 19.30 a les 19.50 hores: Aspectes civils de les infraccions comeses a través 
de xarxes ‘peer to peer', per Joan Campins, advocat de Landwell-PWC i 
representant de Business Software Alliance (BSA). 

De les 19.50 a les 20.10 hores: La circular de la fiscalia 1/2006, de 5-05-2006, 
sobre delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, per Joan Boné Pina, fiscal 
en cap de la Fiscalia de Lleida. 

De les 20.10 a les 20.30 hores: Debat moderat per Ramon Arnó, advocat i soci de 
la consultora legal Sagaris. 

A partir de les 20.30 hores: Sopar (opcional)  

Contacte i inscripció 

Accés - Institut Municipal d'Informàtica 
Plaça de Sant Joan, 10 25007 Lleida 
Telèfon: 973 700 417, Fax: 973 700 3710  
Web: http://www.paeria.es/acces/ 
E-mail: acces@paeria.es

Per inscriure's és necessari emplenar el formulari d'inscripció que hi ha a 
http://www.paeria.es/acces/p2p/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ORGANITZA: 

 

 

 

 

 

 COL·LABORA: 

 
 

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Lleida 

 

Jove Cambra de Lleida 

  

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA 
 
LLOC DE LA CONFERÈNCIA: 

 
• LLEIDA, Aula Ibercaja 
RAMBLA FERRAN, 38, 3ª Tlf: 
973.22.82.26 
• DATA: DIMARTS 3 
D’OCTUBRE DE 2006 
• HORA: 19 a 20:30 hores 
• PLACES: 125 
 

 
SOPAR OPCIONAL: 

 
• PREU: 50€ 
• PAGAMENT: Al mateix lloc 

de la conferència 
• LLOC: Restaurant Sheyton 

Avda. Prat de la Riba, 39 

http://www.paeria.es/acces/
mailto:acces@paeria.es

