DOSSIER DE PREMSA PER A LA DOCÈNCIA D’HISTÒRIA DEL DRET A LA UPF (VERSIÓ 2014)
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 2014, 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 deteniment i interioritzar totes les notícies.
b) detectar 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 previs:
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 perquè es distribueix en bloc a la universitat i els
estudiants tenen accés fàcil a la seva hemeroteca.
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.
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.

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…
Eusebio Val, El Papa es planteja un decret per poder avançar el conclave. El Vaticà pretén
abreujar la incertesa després de la renúncia de Benet XVI, LV 21.II.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/02/21/pagina-4/91453994/pdf.html
Eusebio Val, Roma elimina la discriminació entre fills ‘legítims’ i ‘naturals’, LV 15.VII.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/07/15/pagina-6/92168891/pdf.html
Stephen Hawking dóna suport al dret al suïcidi assistit, LV 18.IX.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/09/18/pagina-24/92602705/pdf.html
María-Paz López, De secretaria d’Estat a “secretaria del Papa”, LV 27.X.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/10/27/pagina-46/92843805/pdf.html
Lluís Amiguet entrevista Filippo Lombardi, A Suïssa no hi ha revolucions perquè hi ha hagut
evolució, LV 6.XI.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/11/06/pagina-64/92963167/pdf.html
Gemma Saura, Democràcia directa al centre d’Europa (2 articles: Suïssa torna a les urnes… El
país del referèndum), LV 24.XI.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/11/24/pagina-6/93027205/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/11/24/pagina-7/93027172/pdf.html
Juan-José López Burniol, Les institucions i el poble, LV 7.XII.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/12/07/pagina-27/93167936/pdf.html
ISLAM
En connexió amb el tema 4 del programa, i també amb el tema 5
(aplicació personal vs. aplicació territorial del dret)
Isabel Ramos entrevista a Jean-Pierre Filiu, Les revolucions no han portat la xaria, LV 17.II.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/02/17/pagina-14/91419587/pdf.html
Condemnada a 100 fuetades tot i ser violada pel padrastre. La justícia de les Maldives jutja
abans la menor que l’agressor, LV 28.II.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/02/28/pagina-26/91446428/pdf.html
Tomás Alcoverro, Corm, la interpretació profana, LV 14.VII.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/07/14/pagina-6/92178656/pdf.html
De víctima a culpable. Dubai indulta una jove noruega condemnada a 16 mesos de presó per
haver denunciat que l’havien violat, LV 23.VII.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/07/23/pagina-9/92198234/pdf.html

Tomás Alcoverro, Rohani assumeix la presidència de l’Iran i allarga la mà al món, LV 5.VIII.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/08/05/pagina-6/92271650/pdf.html
Isidre Ambrós, Brunei instaura la llei islàmica i els seus càstigs. El sultà legalitza la lapidació i
l’amputació de membres, LV 23.X.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/10/23/pagina-7/92833406/pdf.html

EIX PÚBLIC-PRIVAT EN L’ÀMBIT DE LA SEGURETAT
En connexió amb el tema 5 del programa, pel que fa a autotutela
José R. Ubieto, Les arrels de la violència, LV 15.XII.2012
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2012/12/15/pagina-9/90951039/pdf.html
Walter Laqueur, Els Estats Units i les armes, LV 28.IV.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/04/28/pagina-33/91794218/pdf.html
Lluís Uría, El justicier de Niça. Més d’1,6 milions de francesos donen suport a través de
Facebook a un joier que va matar un atracador, LV 18.IX.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/09/18/pagina-9/92602634/pdf.html

EUROPA PROTESTANT versus EUROPA CATÒLICA
En connexió amb el tema 7 del programa
Enric Juliana, El Govern pinta un quadre negre d’Espanya per calmar el Directori, LV 27.IV.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/04/27/pagina-15/91842953/pdf.html
John William Wilkinson, Europa: reforma, cisma, unitat, LV 12.V.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/05/12/pagina-18/91923706/pdf.html
Eulàlia Solé, Capitalismo protestante o católico, LV 17.V.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/05/17/pagina-28/91942040/pdf.html

IL·LUSTRACIÓ I REVOLUCIONS LIBERALS
En connexió amb el tema 9 del programa
Xavier Antich, La revolució del 1688, LV 11.XI.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/11/11/pagina-20/92981325/pdf.html
Juan-José López Burniol, Tres segles enrere, LV 19.X.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/10/19/pagina-24/92825521/pdf.html
Francesc-Marc Álvaro, Amèrica 1776, LV 31.X.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/10/31/pagina-24/92892049/pdf.html
Juan-José López Burniol, Raó i misteri, LV 16.III.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/03/16/pagina-30/91516039/pdf.html

SOBRE CASTES, ESTAMENTS, CLASSES SOCIALS I INDIVIDUS
En connexió amb diversos temes del programa
Isidre Ambrós, Amb el destí marcat. El règim de Corea del Nord classifica els ciutadans en tres
castes hereditàries en funció del presumpte grau de lleialtat al líder, LV 7.VI.2012
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2012/06/07/pagina-8/89789103/pdf.html
Rosa M. Bosch, Hadijatou espera l’escena final. Una productora recorre al micromecenatge per
acabar el documental sobre la dona nigerina que va derrotar l’esclavitud, LV 15.II.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/02/15/pagina-26/91389240/pdf.html
Rafael Ramos, La Gran Bretanya del segle XXI no té tres sinó set classes socials. Un estudi de la
BBC mesura el capital social i cultural a més de la riquesa, LV 4.IV.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/04/04/pagina-6/91682606/pdf.html
Rafael Ramos, L’escàndol dels contractes ‘zero’. Més d’un milió de britànics treballa a plena
disposició, però sense saber quantes hores, en quin torn i amb quin sou, LV 15.IX.2013
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2013/09/15/pagina-90/92496777/pdf.html

