DOSSIER DE PREMSA PER A LA DOCÈNCIA D’HISTÒRIA DEL DRET A LA UPF (VERSIÓ 2016)

Nota prèvia: La primera edició d’aquesta activitat va ser presentada exitosament com a “bona
pràctica acadèmica” a les jornades del CQUID UPF 2010. Cada versió successiva ha fet 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-lo 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 deteniment i interioritzar totes les notícies.
b) detectar institucions jurídiques i polítiques que es citen a les notícies i entendre'n el sentit.
c) durant el seminari o sessió de subgrup, participar activament en l'activitat oral de comentari
i contextualització de les notícies.
d) 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.
e) 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.
f) valoració de l'activitat: es puntuarà la prova escrita i els comentaris orals al subgrup; les
aportacions de notícies addicionals, al subgrup o durant el trimestre, comportaran extres.

Advertiments previs:
a) Tots els articles són de La Vanguardia per la seva hemeroteca digital d’accés obert i de
bon remenar.
b) 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.
Colofó: 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.

LA HISTORICITAT DEL(S) DRET(S)
Qualsevol ordenament jurídic, 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… Els riscos de la
fossilització són ben coneguts.

Dret i justícia en evolució o involució, en nom de Crist
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/09/13/pagina-45/95872357/pdf.html
Jordi Barbeta, “Déu contra el Tribunal Suprem”, LV (13.IX.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/09/28/pagina-6/95927307/pdf.html
Eusebio Val, “Francesc: El cristià no pot ser immune als canvis del seu temps”, LV (28.IX.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/06/19/pagina-34/95568899/pdf.html
Eusebio Val, “Teoecologia amb PowerPoint. L’encíclica verda del Papa impulsa l’ecumenisme i
té l’aval d’un dels grans experts en el canvi climàtic”, LV (19.VI.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/09/09/pagina-27/95867831/pdf.html
Eusebio Val, “El Papa decideix simplificar i abreujar els processos de nul·litat matrimonial”, LV
(9.IX.2015)

Dret i justícia en evolució o involució, en nom d’Al·là
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/08/09/pagina-8/95769924/pdf.html
Tahar Ben Jelloun, “La maledicció del món àrab”, LV (9.VIII.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/01/30/pagina-24/94939400/pdf.html
Gabriel Magalhães, “Llegint l’Alcorà”, LV (30.I.2015) –després dels greus atemptats de Charlie
Hebdo i del supermercat kosher de París–
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/01/16/pagina-12/94907651/pdf.html
Ricardo Ginés, “Prohibits els ninots de neu”, LV (16.I.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/08/04/pagina-48/95727963/pdf.html
Ima Sanchís entrevista Ludovic Mohamed Zahed a La Contra: “També hi ha un islam
d’avantguarda inclusiu”, LV (4.VIII.2015)

Uns aferrats a la “raó” i els altres a la fe?
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/01/18/pagina-53/94911733/pdf.html
Gonzalo Pontón, “El mite il·lustrat”, LV (18.I.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/01/16/pagina-28/94907599/pdf.html
Jordi Graupera, “Un particular cofoisme”, LV (16.I.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/01/15/pagina-26/94905955/pdf.html
Laura Freixas, “Per una llibertat responsable”, LV (15.I.2015). Postula una autolimitació de la
llibertat d’expressió. És el mateix que una autocensura?
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/01/20/pagina-40/94965089/pdf.html
Josep Maria Ruiz Simon, “Arguments paral·lels”, LV (20.I.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/01/24/pagina-24/94974503/pdf.html
Quim Monzó, “Nou servei a la carta”, LV (24.I.2015)

Societats i drets en evolució en àmbits seculars
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/09/28/pagina-12/95927331/pdf.html
Isidre Ambrós, “Els esperits van per la dreta”, LV (28.IX.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/09/12/pagina-41/95844953/pdf.html
Carles Casajuana, “I el Johnny va agafar el fusell”, LV (12.IX.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/06/19/pagina-32/95568598/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/06/19/pagina-33/95568610/pdf.html
Javier Ricou, “Testament amb garanties: Més poders preventius i autotuteles per la por dels
pares que els fills es venguin el patrimoni si emmalalteixen”, LV (19.VI.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/04/25/pagina-24/95364074/pdf.html
Quim Monzó, “Val més no refiar-se’n”, LV (25.IV.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/09/07/pagina-12/95833621/pdf.html
José María Brunet, “Rajoy reforma el TC per esquivar una suspensió de l’autonomia”, LV
(7.IX.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/09/19/pagina-37/95858685/pdf.html
Juan-José López Burniol, “Política i prudència”, LV (19.IX.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/09/10/pagina-24/95841134/pdf.html
Francesc-Marc Álvaro, “La número dotze”, LV (10.IX.2015)

El dret penal, en contínua evolució històrica
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/04/25/pagina-30/95363934/pdf.html
Juan-José López Burniol, “Rotlle i picota”, LV (25.IV.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/09/28/pagina-6/95927307/pdf.html
Eusebi Val, “La pols del camí: El Papa visita una presó i critica un sistema que falla en la
reinserció”, LV (28.IX.2015) Atenció! Aquesta notícia és al mateix full que una altra... No cal
imprimir-la dos cops!
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/09/13/pagina-10/95846805/pdf.html
Andy Robinson, “Pedrinhas, la presó infernal: La nova llei que redueix l’edat penal a 16 anys
agreuja la crisi d’abusos al controvertit centre penitenciari brasiler”, LV (13.IX.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/10/08/pagina-10/95988825/pdf.html
Jordi Barbeta, “La justícia dels EUA revisa penes i posa en llibertat 6.000 reclusos:
L’alliberament més gran de presos de la història corregeix condemnes dels noranta”, LV
(8.X.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/08/09/pagina-10/95769810/pdf.html
Francesc Peirón, “Seient per a l’eternitat: Fa 125 anys que es va ‘estrenar’ la cadira elèctrica”,
LV (9.VIII.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/01/24/pagina-6/94927256/pdf.html
Rafael Poch, “França avala la retirada de la nacionalitat a gihadistes: La mesura només serà
aplicable a ciutadans binacionals”, LV (24.I.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/11/22/pagina-16/96164342/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/11/22/pagina-17/96164346/pdf.html
María-Paz López, “Els últims testimonis a Nuremberg”, LV (22.XI.2015)

El nom no fa la cosa: paròdies de democràcia?
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/01/19/pagina-7/94914676/pdf.html
Juan M. Hernández-Puértolas, “L’elecció dels 10.000 milions de dòlars”, LV (19.I.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/06/19/pagina-7/95568631/pdf.html
Isidre Ambrós, “Hong Kong veta la reforma electoral de Pequín: És una paròdia de democràcia,
argumenta l’oposició”, LV (19.VI.2015)

La Corona d’Aragó i Catalunya en el marc hispànic històric i
contemporani (relacionat amb els temes de 6 a 9)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/09/06/pagina-30/95832240/pdf.html
David González, “L’últim ambaixador: Trobada a Viena la tomba perduda de Francesc de
Berardo, diplomàtic català davant la cort de l’emperador Carles en el tram final de la guerra de
Successió”, LV (6.IX.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/09/10/pagina-16/95868752/pdf.html
Enric Juliana, “Nació de nacions”, LV (10.IX.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/09/11/pagina-31/95843437/pdf.html
Xavier Casals, “La Diada i el catalanisme”, LV (11.IX.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/06/21/pagina-30/95571519/pdf.html
Enric Juliana, “La novetat de València i les Balears”, LV (21.VI.2015)

