DOSSIER DE PREMSA PER A LA DOCÈNCIA D’HISTÒRIA DEL DRET A LA UPF (VERSIÓ 2015)

Nota prèvia: La primera edició d’aquesta activitat ha estat presentada exitosament com a
“bona pràctica acadèmica” a les jornades del CQUID UPF 2010. Per a la versió 2015, es fa una
renovació radical respecte a les anteriors.
Objectiu de l’activitat: A partir de fets de l’actualitat, fer aflorar arguments o eixos de
reflexió que tenen una presència molt activa en el temari d’Història del Dret. S’aconsella tenir
tal temari a la vista i anar-ne assimilant els continguts i els paràmetres cronològics.
Configuració del dossier: Està dividit en seccions a efectes instrumentals.
Instruccions per als estudiants: Cada estudiant ha de:
a) llegir amb molt deteniment i interioritzar totes les notícies.
b) detectar problemàtiques i institucions jurídiques i polítiques que es citen a les notícies i
entendre'n el sentit.
c) eventualment, buscar i aportar notícies que també responguin als criteris de l'activitat.
d) durant el seminari o sessió de subgrup, participar activament en l'activitat oral de
comentari i contextualització de les notícies.
e) durant el seminari o sessió de subgrup, respondre les preguntes relacionades amb el
Dossier que li efectuarà el docent, que poden ser tipus test o redacció breu.
f) durant tot el trimestre, hi haurà l'opció (ben valorada acadèmicament) de suggerir i
comentar noves notícies per al dossier de premsa a través d'un fòrum al Campus Global.
g) valoració de l'activitat: un 50% de la nota s'obté amb els comentaris orals al subgrup; un
50% amb la prova escrita; les aportacions de notícies addicionals, al subgrup o durant el
trimestre, comportaran extres.
Advertiments:
a) L'estudiant ha de ser conscient que alguns documents del dossier podrien estar
relacionats amb més d’un i més de dos temes.
b) Tots els articles són de La Vanguardia pel seu lideratge a Catalunya i la seva excepcional
hemeroteca digital.
c) Algunes de les notícies incloses al dossier poden resultar severes. Llur funció no és altra
que incitar a la reflexió jurídica (no pas al debat polític). En qualsevol cas, els docents
d’Història del Dret no es fan responsables de les opinions dels articulistes.
Addenda: al llarg d’aquesta activitat, l’estudiant pot copsar l’interès d’assimilar bé termes
històrico-jurídics per poder participar plenament en el debat polític i en el progrés jurídic de la
seva societat.

PREÀMBUL: LA HISTORICITAT DEL(S) DRET(S)
En connexió amb tot el programa
Qualsevol sistema normatiu, cada conjunt de preceptes, sigui quina sigui la seva naturalesa, està
subjecte a la relativitat, ergo a la innovació, al canvi, al compàs del simple pas del temps o de
noves circumstàncies territorials, socials, polítiques o econòmiques…
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/02/08/pagina-26/93474055/pdf.html
Juan-José López Burniol, "De Roma a Europa" (8.II.2014)
El quid: l’affectio societatis
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/10/06/pagina-7/94475678/pdf.html
Eusebio Val, “El Papa demana ‘creativitat’ en el sínode de la família” (6.X.2014)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/02/17/pagina-4/93509172/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/02/17/pagina-5/93509188/pdf.html
Eusebio Val, “Nul·litat per ‘mammisme’” (17.II.2014)
Adequació de la justícia eclesiàstica a la realitat de la societat moderna
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/02/16/pagina-9/93505573/pdf.html
Jorge Alegre de Miguel, “Molt millor que la dació” (16.II.2014)
El retorn a l’emfiteusi tindria avantatges respecte a la hipoteca?
Anar enrere és una forma d’anar endavant?
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/02/05/pagina-24/91338853/pdf.html
Lluís Uría, “Les parisenques ja porten els pantalons” (5.II.2013)
Abrogació implícita d’una ordenança de 1800

ISLAM, JUDAISME, CRISTIANISME
En connexió amb els temes 4 i 5 del programa, sobretot
(aplicació personal vs. aplicació territorial del dret)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/12/01/pagina-7/94736016/pdf.html
Eusebio Val, “El Sant Pare ofereix als ortodoxos una reunificació sense condicions” (1.XII.2014)
Important conèixer història de les creences i les religions
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/10/18/pagina-4/94500938/pdf.html
Maciej Stasinski, “Manifest d’intel·lectuals polonesos contra la intromissió de l’Església”
(18.X.2014)
L’Església, més enllà de l’àmbit espiritual? Es poden delimitar els àmbits secular i etern?
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/11/26/pagina-23/94689400/pdf.html
Lluís Foix, “L’Estat jueu” (26.XI.2014)
Ciutadans de primera i de segona en funció de la confessió religiosa?
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/11/29/pagina-10/94697658/pdf.html
Rafael Jorba, "La segona laïcitat" (29.XI.2014)
Reflexió que complementa la columna de Lluís Foix
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/09/03/pagina-19/94312581/pdf.html
Edward N. Luttwak, “L’Estat Islàmic: la crua veritat” (3.IX.2014)
Contextualització històrica de califes i califats

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/10/09/pagina-21/94483298/pdf.html
Tahar ben Jelloun, “L’EI: els seus orígens i amenaces” (9.X.2014)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/07/13/pagina-12/94166156/pdf.html
Jordi Joan Baños, “L’Índia planta cara a les fàtues” (13.VII.2014)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/05/01/pagina-6/93817753/pdf.html
Isidre Ambrós, “Brunei aplica a partir d’avui la llei islàmica i tots els seus càstigs” (1.V.2014)
També als que practiquen cultes no islàmics?
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/01/12/pagina-12/93314868/pdf.html
Rafael Ramos, “La meca dels petrodòlars” (12.I.2014)
Londonistan i els meca-rics
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/11/21/pagina-41/94716837/pdf.html
Maricel Chavarría, “Nues només als quadres” (21.XI.2014)
Més tolerància amb l’art que amb les persones? El projecte d’un Louvre a Abu Dhabi
Notícia que contrasta amb la de Londonistan

PODER, DEMOCRÀCIA, PARTICIPACIÓ POLÍTICA…
En connexió amb tot el programa
Vicis i virtuts de la manera com es governen i gestionen comunitats properes o globals; “façanes”
i “decorats” que emmascaren la realitat d’alguns sistemes, etc.
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/01/26/pagina-10/93408102/pdf.html
Marc Bassets, “El govern dels milionaris” (26.X.2014)
Els EUA: una democràcia, una oligarquia, una plutocràcia?
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/04/06/pagina-8/93764494/pdf.html
Xavier Mas de Xaxàs, "Auge de les dictadures democràtiques" (6.IV.2014)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/10/04/pagina-25/94521830/pdf.html
Ian Buruma, "Qui estima la Xina?" (4.X.2014)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/10/22/pagina-23/94507701/pdf.html
Víctor Pou, “L’última reunió del G-2” (22.X.2014)
Amb quina legitimitat???
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/10/16/pagina-21/94543920/pdf.html
Fernando García, “L’efecte Podem es posa a prova” (16.X.2014)
Sobre lideratges, sistemes assemblearis i experiments
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/11/30/pagina-37/94701400/pdf.html
Albert Sánchez Piñol, “Els trilobits” (30.XI.2014)
Sobre els indiferents
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/11/22/pagina-27/94680994/pdf.html
Carles Casajuana, “Entre Galdós i Kafka” (22.XI.2014)
Crítica de les oposicions d’ingrés als cossos superiors de l’Administració espanyola

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/11/22/pagina-10/94719971/pdf.html
Rafael Jorba, “Moviments anticasta” (22.XI.2014)
Sobre les elits polítiques de França (els "enarques")
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/01/19/pagina-20/93331243/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/01/19/pagina-21/93331251/pdf.html
Silvia Hinojosa, "Estem a favor o en contra?” (19.I.2014)
La disciplina de vot als partits polítics espanyols

EIX PÚBLIC-PRIVAT EN L’ÀMBIT DE LA SEGURETAT
En connexió amb el tema 5 del programa, pel que fa a autotutela
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/12/17/pagina-35/93195637/pdf.html
Josep Maria Ruiz Simon, “Nous mercats” (17.XII.2013)
Mercantilització de serveis públics com la seguretat
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/01/21/pagina-4/93392965/pdf.html
Toni Coromina, “Retorn al feudalisme” (21.I.2014)
La fiscalització pública dels cossos policials, a diferència de la seguretat privada
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/12/12/pagina-5/93131915/pdf.html
Enrique Figueredo, “Agents de substitució” (12.XII.2013)
Una visió alternativa (indulgent) sobre el mateix tema (la creixent privatització de la seguretat)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/12/03/pagina-12/94709771/pdf.html
Jordi Barbeta, "Santa Claus et portarà un revòlver" (3.XII.2014)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/01/11/pagina-6/93366129/pdf.html
Eusebio Val, “A Itàlia es mata menys que mai” (11.I.2014)
“Es tracta d’un canvi cultural molt lent, el d’acceptar que l’Estat ostenta el monopoli de la força”

EIX PÚBLIC-PRIVAT EN ALTRES ÀMBITS
En connexió amb el tema 5 del programa, estructures feudals i parafeudals
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/11/18/pagina-4/94673505/pdf.html
Toni Coromina, “Ciutadania mercantil” (18.XI.2014)
R.I.P. el registre civil, nascut el 1870
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/12/06/pagina-7/94744543/pdf.html
Rafael Poch, “Polèmica entrada d’un grup xinès a l’aeroport de Tolosa de Llenguadoc”
“Pèrdua de sobirania i de control sobre una infraestructura estratègica
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/01/19/pagina-12/93331215/pdf.html
Rafael Ramos, “Ordre a la sala!” (19.I.2014)
Vaga d’advocats contra retallades al “torn d’ofici” del Regne Unit
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/01/20/pagina-6/93388792/pdf.html
Beatriz Navarro, “Malta desafia la UE i vendrà passaports per un milió d’euros” (20.I.2014)
QUÈ QUEDA A OCCIDENT DE LA IL·LUSTRACIÓ I LES REVOLUCIONS LIBERALS?

En connexió amb el tema 9 del programa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/10/16/pagina-33/94497589/pdf.html
Cristina Sen, “Facebook i Apple paguen a les empleades congelar els òvuls” (16.X.2014)
Atenció als paràmetres de llibertat formal i de llibertat material!
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/10/22/pagina-5/94507677/pdf.html
Rafael Ramos, “L’Ulster s’uneix contra la prostitució” (22.X.2014)
Llibertat per a tot?
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/10/16/pagina-12/94543899/pdf.html
Francesc Peiron, “Els ulls del déu uniformat” (16.X.2014)
L’eterna dicotomia llibertat-seguretat
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/08/18/pagina-4/94280313/pdf.html
Andy Robinson, "Tot matant els bons" (18.VIII.2014)
Sobre el debat de la militarització de la policia als EUA

I QUÈ PASSA ON NO HI HA HAGUT REVOLUCIONS LIBERALS?
En connexió amb el tema 9 del programa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/11/18/pagina-32/94673357/pdf.html
Celeste López, "Gairebé 36 milions d’esclaus" (18.XI.2014)
Potser La Vanguardia no hauria d’haver posat aquesta notícia a l’apartat "tendències”…
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/12/03/pagina-8/94709714/pdf.html
Isidre Ambrós, “Intel·lectuals, al camp. En una versió moderna de la revolució cultural…”
(3.XII.2014)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/12/04/pagina-10/94741779/pdf.html
Isidre Ambrós, “El nom prohibit. El règim de Corea del Nord prohibeix que cap ciutadà del país
es digui com el líder suprem” (4.XII.2014)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/11/25/pagina-8/94686338/pdf.html
“Erdogan assegura que les dones no són iguals que els homes” (25.XI.2014)
Diferents per naturalesa?

EL SISTEMA PENAL I PENITENCIARI: UN MIRALL DELS TEMPS
En connexió amb tot el programa
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/11/27/pagina-7/94731425/pdf.html
Rafael Poch, “França aborda el problema de la superpoblació carcerària” (27.XI.2014)
Quan l’Estat incompleix durant 140 anys les seves lleis i el sistema penitenciari, en vies
d’externalització, no compleix la seva missió
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/11/18/pagina-20/94673418/pdf.html
José María Brunet, “El jutge anul·la la semillibertat de Matas per exemplificar” (18.XI.2014)
Sobre les finalitats de les sancions penals
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/01/20/pagina-4/93333754/pdf.html

Beatriz Navarro, “Holanda vol cobrar una taxa als reclusos per estar-se a la presó” (20.I.2014)
És incompatible amb el sentit reinseridor del compliment de la pena?
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/02/08/pagina-26/93474055/pdf.html
AQUESTA NOTÍCIA ESTÀ AL MATEIX FULL DE “De Roma a Europa”. No cal reimprimir-la
Carles Casajuana, “La pena de telediari” (8.II.2014)
Set de venjança? Efecte de la lentitud de la justícia oficial ?

COLOFÓ
Sobre la relació entre llei i política
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/11/20/pagina-26/94677757/pdf.html
Lluís Foix, “Les lleis i la política" (20.XI.2014)
“Una societat en la qual el dret i els tribunals són instrumentalitzats és una societat malalta”
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/11/24/pagina-20/94683887/pdf.html
Xavier Antich, “Dura lex. Sed lex?” (24.XI.2014)
“La legalitat mai no troba la seva legitimitat en la pròpia llei”

