DOSSIER DE PREMSA PER A LA DOCÈNCIA D’HISTÒRIA DEL DRET A LA UPF (VERSIÓ 2017)

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, 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.

Societats i drets en evolució en àmbits seculars
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/04/28/pagina‐12/95335725/pdf.html
Isidre Ambrós, “Divorciats per Hisenda” (LV, 28.IV.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2016/04/07/pagina‐31/96791247/pdf.html
Rafael Poch, “França s’afegeix a la penalització de la prostitució amb multes al client” (LV,
7.IV.2016)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/07/12/pagina‐4/95634751/pdf.html
Borja Díaz‐Merry, “El primer ciutadà de Bòsnia” (LV, 12.VII.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/04/22/pagina‐66/95323406/pdf.html
Óscar Muñoz, “Creix l’oposició a la reforma del Registre Civil” (LV, 22.IV.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/07/01/pagina‐33/95587056/pdf.html
Francesc Peirón, “Califòrnia imposa una legislació que obliga a vacunar els nens” (LV,
1.VII.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/06/29/pagina‐30/95584158/pdf.html
Victòria Camps i Raúl Olivares, contribucions a “Temes de debat: lloguer de mare” (LV,
29.VI.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/07/06/pagina‐23/95623316/pdf.html
Santiago Dexeus, “Tornar al passat, no!” (LV, 6.VII.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/04/22/pagina‐33/95323323/pdf.html
Francesc Peirón, “Simis amb drets humans” (LV, 22.IV.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2016/04/07/pagina‐12/96790857/pdf.html
Francesc Peirón, “Si ets gai, no creuis el Mississipí” (LV, 7.VIII.2016)

Dret i justícia en evolució o involució, en nom de Déu o d’Al∙là
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/07/25/pagina‐6/95661717/pdf.html
Gloria Montero, “El Parlament d’Islàndia despenalitza la blasfèmia” (LV, 25.VII.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/06/06/pagina‐40/95516008/pdf.html
Albert Molins Renter, “Lambert contra Lambert” (LV, 6.VI.2015)

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/05/04/pagina‐10/95347658/pdf.html
Adolfo S. Ruiz, “Un ‘sex shop’ a la Meca” (LV, 4.V.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/06/29/pagina‐8/95613485/pdf.html
Tomàs Alcoverro, “El califat del terror: l’embrió d’Estat creat a Mossul pel líder de l’EI, Al‐
Bagdadi, compleix avui un any” (LV, 29.VI.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/06/09/pagina‐8/95523946/pdf.html
Tomàs Alcoverro, “L’Aràbia Saudita confirma mil fuetades a un blogaire” (LV, 9.VI.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2016/01/22/pagina‐28/96383455/pdf.html
Mohammad Hazlhyashemi, “L’Islam, el camí de la modernitat” (22.I.2016)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/03/06/pagina‐3/95062045/pdf.html
Francesc Peirón, “Nova York s’obre a l’Islam: les escoles públiques de la ciutat inclouran dues
festes musulmanes” (LV, 6.III.2015)

El dret penal, en contínua evolució històrica
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/09/03/pagina‐27/95712300/pdf.html
Jordi Joan Baños, “Condemnades que les violin pel carrer” (LV, 3.IX.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/06/13/pagina‐9/95507939/pdf.html
Isidre Ambrós, “Càstig tel∙lúric” (LV, 13.VI.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/08/21/pagina‐6/95699277/pdf.html
Santiago Tarín, “Morir en públic” (LV, 21.VIII.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/06/30/pagina‐11/95615104/pdf.html
Jordi Barbeta, “El Suprem dels EUA no veu crueltat en la injecció letal i la jutja legal” (LV,
30.VI.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/07/17/pagina‐6/95610483/pdf.html
Jordi Barbeta, “Obama, el primer president dels Estats Units a visitar una presó” (LV,
17.VII.2015)

Institucions i mecanismes electorals en evolució o involució
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/03/07/pagina‐7/95120755/pdf.html
Isidre Ambrós, “Pequín avisa que no tolerarà més protestes a Hong Kong” (LV, 7.III.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/06/29/pagina‐10/95613630/pdf.html
Juan M. Hernández Puértolas, “D’Iowa a New Hampshire” (LV, 29.VI.2015)

http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/05/14/pagina‐11/95420688/pdf.html
Robert Mur, “Ballant per la Casa Rosada” (LV, 14.V.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2016/03/17/pagina‐5/96740200/pdf.html
Jordi Barbeta, “Obama proposa un jutge irreprotxable per al Suprem” (LV, 17.III.2016)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2016/01/31/pagina‐34/96404988/pdf.html
Daniel Fernández, “Cent trentè o novè?” (LV, 31.I.2016)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/05/05/pagina‐51/95384681/pdf.html
Ramon Aymerich, “Una banca presidencialista” (LV, 5.V.2015)

Anglaterra i el Regne Unit, avantsala dels drets del continent?
Secció especial, amb motiu del referèndum del Brexit
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/06/15/pagina‐9/95562936/pdf.html
Jordi de Juan, “La llei que va fer esclau el rei” (LV, 15.VI.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/06/16/pagina‐13/95538354/pdf.html
Rafael Ramos, “Menys drets humans, please” (LV, 16.VI.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/07/26/pagina‐12/95661071/pdf.html
John William Wilkinson, “Reformes i canvis a l’anglesa” (LV, 26.VII.2015)
http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2015/07/26/pagina‐8/95713771/pdf.html
Rafael Ramos, “Cameron privatitza el Regne Unit” (LV, 26.VII.2015)

