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presentades podran ser llegides el 9 de maig de 2017.

Patrocinat per:

Entitats 
col·laboradores:

INSCRIPCIÓ
La participació a les jornades està oberta a tothom, 
sense necessitat d’inscripció prèvia.

Aquelles persones que desitgen rebre un certificat 
d’assistència, caldrà que s’inscriguen abans, enviant 
les següents dades de matrícula al correu electrònic 
jalfred.martinez@uv.es: nom i cognoms, NIF, adreça 
postal completa, correu electrònic i telèfon de 
contacte. S’expedirà el certificat d’assistència amb 
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A la vora de la Mediterrània occidental, amb una 
mirada posada en la construcció d’Europa i el 
federalisme democràtic, aquestes jornades 

d’estudi plantegen una temàtica central: els valencians 
com a nacionalitat històrica i la seua integració en el 
marc d’una estructura política democràtica necessitada 
d’un reconeixement efectiu de la pluralitat territorial. 
Així, hom tracta de contribuir a pensar aquest 
desafiament per a millorar la inserció política i jurídica 
del País Valencià en el marc democràtic occidental, 
tant estatal com continental.

Enmig del debat, hi són, entre d’altres qüestions, la identitat 
valenciana, les concepcions d’Espanya, els valors i la crisi 
de l’europeisme, els reptes de la ciutadania democràtica i 
la cultura política del federalisme democràtic. Tot plegat, 
des de l’arrelament en la tradició d’un valencianisme 
ampli i transversal, mostra una voluntat d’albirar noves 
perspectives de futur per al nostre poble. Hi ha, en 
definitiva, el propòsit d’aportar arguments i narratives que 
ens permeten raonar unes propostes d’aprofundiment en 
una democràcia més avançada, però també un desig d’ajudar 
a vertebrar estructures sociopolítiques i econòmiques, que 
ens han de permetre progressar cap a una major prosperitat 
social. A la fi, resta una convicció profunda i irrenunciable 
des de la qual cal treballar: “Dir-nos valencians és la nostra 
manera de dir-nos europeus”.

El Grup d’Investigació sobre Personalisme i 
Cosmopolitisme (Departament de Filosofia del Dret i 
Política) va dedicar el II Congrés d’Estudis Personalistes 
(2002) al tema “Federalisme i orde cosmopolita” i el III 
Congrés (2007) a “La qüestió nacional valenciana. Una 
revisió crítica”.  Les ponències i comunicacions que s’hi 
van presentar, juntament amb altres treballs, donaren 
lloc al llibre Vida amunt i nacions amunt. Pensar el País 
Valencià en temps de globalització (2008), publicat per la 
Universitat de València dins la “sèrie roja” de la Facultat 
de Dret. El volum, que va ser reeditat el 2010 amb una 
nova nota introductòria,  inclou l’apèndix Europa des 
del País Valencià (recull de textos del 1931 al 2003) i el 
document conclusiu Tres segles després de la Nova Planta, 
datat el 29 de juny del 2007.

Il·lustració de portada: Mapamundi d’Abraham Cresques (1375), 
Bibliothèque Nationale de France, París.

Fons inferior: Carta portolana de Guillem Soler (1380), Bibliothèque 
Nationale de France, París.

25 d’abril, dimarts 
310 aniversari de la batalla d’Almansa 
i Dia de les Corts Valencianes 

El poble valencià: redreçament d’una 
nacionalitat històrica

29 de juny, dijous 
310 aniversari de l’abolició dels Furs de València 

Jacobinisme vs. federalisme. 
Espanya o les Espanyes

9 de maig, dimarts
Dia d’Europa

Europeisme en crisi i desencís ciutadà

 
Presentació de les Jornades (Maria Elena Olmos, 
degana de la Facultat de Dret)

Ponència: Valencianisme de diàleg: passat, present 
i futur  (Agustí Colomer, Lletrat secretari general de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i assagista).

Taula redona: El dret civil foral dels valencians: estat 
de la qüestió. Hi participen: Javier Palao (Vicedegà 
d’Estudis de Postgrau i Recerca de la Facultat de Dret i 
Professor d’Història del Dret, Universitat de València); 
Joan Tamarit (Degà emèrit del Col·legi d’Advocats de 
Sueca i vocal de la Comissió Codificadora de Dret Civil 
Valencià) i Francisco Blasco (Catedràtic de Dret Civil, 
Universitat de València). Modera: José Ramon Chirivella 
(President de l’Associació de Juristes Valencians).

Taula redona: Dos anys d’acció del govern del Botànic: 
repercussions en el fet nacional valencià. Hi participen: 
Francesc Gamero (Sots-secretari de la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat 
Valenciana), Víctor Maceda (periodista, autor 
d’El despertar valencià, 2016), Amadeu Mezquida 
(Fundació Nexe) i Salvador Enguix (periodista i 
Professor de Periodisme, Universitat de València). 
Modera: Joan Alfred Martínez i Seguí (Professor de 
Filosofia del Dret i Política, Universitat de València).

Ponència 1: El principio foral y la plurinacionalidad 
de las Españas como respuesta al conflicto territorial 
(María Teresa de Borbó-Parma, ex-Professora de Dret 
Constitucional, Universidad Complutense de Madrid, i 
ex-membre del Consell Federal del Moviment Europeu).

Ponència 2: ¿És justa i raonable l’alternativa federal 
a l’Estat espanyol?  (José María Vidal Beltran, 
Professor de Dret Constitucional, Universitat de 
València, i Secretari de Comunicació de la Generalitat 
Valenciana).

Saluda del President de les Corts Valencianes, Enric 
Morera i Català

Taula redona: Autonomisme en l’atzucac. Entre el 
neocentralisme i els sobiranismes perifèrics. Hi 
participen: Vicent Flor (Director de la Institució Alfons 
el Magnànim), Joaquín Martín Cubas (Professor de 
Ciència Política i de l’Administració, Universitat de 
València), Eduard Mira (Professor de Sociologia, 
Universitat d’Alacant, i membre de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua) i Joan Romero (Catedràtic 
de Geografia, Universitat de València). Modera: 
Emilia Bea (Professora de Filosofia del Dret i Política, 
Universitat de València). 

Cloenda.

Saluda del Conseller d’Hisenda i Model Econòmic, 
Vicent Soler i Marco

 Ponència 1: ¿Europeisme: quo vadis? Entre el somni 
i la realitat (Josep Maria Jordan Galduf, Catedràtic 
d’Economia Aplicada, Universitat de València).

Ponència 2: Regionalisme europeu, infraestructures 
i política territorial (Josep Vicent Boira, Secretari 
Autonòmic d’Habitatge, Obres Públiques i Verte-
bració del Territori de la Generalitat Valenciana).

Ponència 3: Foralisme i descentralització fiscal 
davant la crisi de la zona euro (Francesc Miralles, 
advocat i politòleg).
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