DOSSIER DE PREMSA PER A LA DOCÈNCIA D’HISTÒRIA DEL DRET A LA UPF (VERSIÓ 2018)

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.
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 (a tal efecte, s’aconsella imprimir‐les).
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 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, poden comportar 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.

1. Societats i drets en evolució en àmbits seculars
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/03/28/pagina‐32/95265062/pdf.html
Carles Casajuana, “Fronteres” (LV, 28.III.2015)
Potser la més fràgil d’entre totes les coses aparentment inamovibles

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/11/pagina‐10/130667038/pdf.html
Gloria Moreno, “La disputa dels rens” (LV, 11.X.2017)
Qui i què ha donat històricament sobirania i drets sobre una terra?

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/24/pagina‐10/133917331/pdf.html
José M. Puig de la Bellacasa, “El cop de volant dels suecs” (LV, 24.X.2017)
Raó per sobre de tradició; resistències populars; amplis debats parlamentaris

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/06/24/pagina‐12/98015945/pdf.html
Gemma Saura, “L’Elaan i les seves mares amigues” (LV, 24.VI.2017)
Dues comares d’un nen que no són parella

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/11/28/pagina‐6/143018483/pdf.html
Mariángel Alcázar, “La reialesa canvia les regles d’accés” (LV, 28.XI.2017)

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/02/27/pagina‐14/95047560/pdf.html
Isidre Ambrós, “Llibertat per estimar” (LV, 27.II.2015)
Despenalització de l’adulteri, castigat des de 1953 pel Codi Penal de Corea del Sud en
consonància amb els conservadors principis del confucionisme

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/02/04/pagina‐6/94950907/pdf.html
Rafael Poch entrevista Daniel Vendre, “El ciberespai és una zona sense llei” (LV, 4.II.2015)

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/03/12/pagina‐64/95176735/pdf.html
Lluís Amiguet entrevista Yochai Benkler, “Triar mòbil és una decisió tan política com votar” (LV,
12.III.2015)
Petita mostra d’enormes replantejaments político‐socials que caldran en el nou context
tecnològic

2. Dret i justícia en evolució o involució, en nom de déus i
ideologies
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/29/pagina‐53/135116485/pdf.html
María‐Paz López, “Fieles a la Reforma” (LV, 29.X.2017)
Fa 500 anys el que canvià fou la pròpia lectura i interpretació de les Escriptures (base de les
normes del Cristianisme)...

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/02/02/pagina‐22/94994913/pdf.html
Ferran Requejo, “Religions i llibertats democràtiques” (LV, 2.II.2015)
Revolucions liberals, gran separació entre política i religió cristiana; domesticació de les
religions en l’àmbit polític

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/03/02/pagina‐24/95053851/pdf.html
Xavier Antich, “Menjacapellans i rosegaaltars” (LV, 2.III.2015)
Revolucions liberals, gran separació entre política i religió cristiana, també; quina i quanta
educació religiosa al currículum escolar

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/03/31/pagina‐28/95269750/pdf.html
Francesc Peirón, “Passa alguna cosa molt perillosa” (LV, 31.III.2015)
Contra llei d’Indiana sobre llibertat religiosa que permet objeccions civils bàsiques per motius
de fe

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/02/01/pagina‐16/94942791/pdf.html
Isidre Ambrós, “La Xina ordena evitar els valors occidentals a les seves universitats” (LV,
1.II.2015)

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/25/pagina‐3/134168365/pdf.html
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/25/pagina‐4/134168381/pdf.html
Isidre Ambrós, “La Xina eleva Xi a rang immortal” (LV, 25.X.2017)
La Roma imperial també divinitzava la memòria dels emperadors i els propis emperadors...

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/10/

26/pagina‐9/134464812/pdf.html
Gemma Saura, “L’hereu saudita defensa que el seu país retorni a l’Islam moderat” (LV,
26.X.2017)
Canvis normatius i sobretot d’institucions amb poder d’interpretació

3. El dret penal, en contínua evolució històrica
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/03/09/pagina‐61/95168627/pdf.html
Manuel Estapé, “Els EUA a la garjola” (LV, 9.III.2015)
Enorme població reclusa, “crim contra l’economia”

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/03/30/pagina‐12/95219756/pdf.html
Gloria Moreno, “54.000 euros per córrer massa” (LV, 30.III.2015)
Finlàndia, sancions de trànsit proporcionals als ingressos de l’infractor

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2017/06/25/pagina‐36/97996865/pdf.html
Llàtzer Moix, “Raons per enderrocar la Model” (LV, 25.VI.2017)
Panòptic carcelari i del big data

4. Escriure la història, construir la memòria: interessos i oblits
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/02/04/pagina‐10/94950911/pdf.html
Rafael Ramos, “El rescat de la Carta Magna” (LV, 4.II.2015)
Limitació de la monarquia anglesa medieval; drets a les persones; ús de la història a l’actualitat

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/03/14/pagina‐12/95137689/pdf.html
Beatriz Navarro, “Napoleó venç a Waterloo” (LV, 14.III.2015)
Commemoració de la batalla de Waterloo, numismàtica; ús de la història

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/04/13/pagina‐10/95291594/pdf.html
Xavier Aldekoa, “Fora les estàtues blanques!” (LV, 13.IV.2015)
Apartheid, monòlits, assentaments, pobladors...

5. Catalunya / Espanya. Secció especial, amb articles no
estridents
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/03/16/pagina‐18/95184975/pdf.html
Isabel García Pagán, “El BOE s’imposa a Catalunya” (LV, 16.III.2015)
Història del DOGC, conflicte competencial, etc.

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/04/18/pagina‐30/95299958/pdf.html
Juan‐José López Burniol (LV, 18.VI.2015)
Olivares, nació napoleònica, feble liberalisme espanyol...

http://www.lavanguardia.com/opinion/20171025/432335455165/evitar‐la‐frustracion.html
Lluís Foix, “Evitar la frustración” (LV, 25.X.2017)
Sobre el pactisme secular a Catalunya, sovint idealitzat o mal entès; enllaços entre 1934 i 2017;
evocació de les grans revolucions liberals.

