Taula rodona i exposició
recuperació i divulgació
del dret civil valencià
CASA DE LA CULTURA DE FAVARA
DISSABTE, 7 D’OCTUBRE DE 2017. A LES 18 HORES.

Finançament

Col·labora

Associació
de Juristes
Valencians

El nostre Estatut d'Autonomia, que reconeix el territori valencià la condició de Nacionalitat Històrica, garanteix la compe-

Programa

tència de la Generalitat Valenciana per a legislar sobre el dret
civil, igualant-nos així a la resta de pobles de tradició foral i
acabant amb aquesta injusta diferenciació.
Com a conseqüència d'aquest restabliment competencial,
les Corts Valencianes aprovaren normes legals en àmbits diversos, com el Règim Econòmic Matrimonial Valencià, la custòdia compartida de fills i filles, o l’àmbit de les Unions de Fet
formalitzades en la Comunitat Valenciana.
En 2016, el Tribunal Constitucional declarà inconstitucional
gran part d’aquesta regulació foral. Així, en aquest moment,
la Comunitat Valenciana únicament pot legislar en l'àmbit del
dret foral històric propi, en relació als costums agraris, quan
precisament l'Estatut d’Autonomia va voler deliberadament,
tant en la redacció de 1982 com en la reforma de 2006, que els
valencians tinguérem un dret civil que donara respostes àgils,
modernes i pròpies als problemes actuals dels valencians, i liquidar la injusta discriminació que patim com a poble des de
l'abolició dels furs en 1707.
Amb la realització d’aquesta jornada l’Ajuntament pretén informar sobre aquesta important qüestió i sensibilitzar la població del municipi envers la reivindicació i la defensa de la competència de la Generalitat Valenciana en matèria de Dret Civil
Valencià, tal com està previst en l’Estatut d'Autonomia Valencià.

18 hores
Presentació de l’exposició i Inauguració de la Jornada.
Oro Azorín Canet. Alcaldessa de Favara.
Taula rodona
El Dret Foral Civil Valencià. Aproximació històrica i situació actual.
Participants: José Antonio Pérez Vercher (advocat i membre
de l’Associació de Juristes Valencians), Javier Palau Gil (director de Càtedra de Dret Civil de la Universitat de València).
19 hores
Taula rodona
El Dret Civil Foral Valencià. Present i futur d’una reivindicació
col·lectiva.
Participants: Representants dels diversos grups polítics.
Moderador: José Ramón Chirivella Vila, (president de l’Associació de Juristes Valencians).
19.30 hores
Cloenda

Els assistents podran gaudir també d’una exposició amb panells informatius sobre la temàtica.

Entrada lliure

