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Fa poc més de trenta anys era aprovat l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 

Valenciana, a través de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol. L'Estatut dels 

valencians és una norma institucional bàsica de la Comunitat, nascuda del 

consens de les principals forces polítiques valencianes que van voler 

recuperar l'autogovern fent ús del dret a l'autonomia que la Constitució 

espanyola reconeixia a tota nacionalitat; no sense abans, per a aconseguir-ho, 

recórrer un camí políticament ben llarg i tortuós.

L'Estatut d'Autonomia va possibilitar la recuperació de l'autogovern del poble 

valencià i de les seues institucions, i així, l'exercici de les competències 

assumides dins del marc constitucional, com correspon a la seua condició de 

nacionalitat històrica. Posteriorment va ser objecte d'una important reforma en 

virtut de la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, a fi d'adequar el text a la nova 

realitat social, política i cultural de la Comunitat Valenciana, amb la 

incorporació de totes aquelles competències assumides des de 1982 i que no 

hi apareixien incloses, com també d'altres de noves.

Aquestes jornades, per mitjà de conferències i taules redones, pretén apropar 

a les persones interessades de forma molt pròxima com es van produir els fets 

que coneixem com la “transició democràtica” al nostre país.

JORNADES
LA TRANSICIÓ DEMOCRÀTICA AL PAÍS VALENCIÀ (1977-1982)

PROGRAMA

Inauguració

Conferència inaugural a càrrec de Pedro Juan Parra, doctor 
en Història i autor del llibre Tardofranquismo y transición 
democrática en Alcoy (1973-1979)  

La transició democràtica a Alcoi, trenta anys després

Taula redona amb la participació de Francesc Valor Sanjuan 
(Partit Comunista, CC.OO.), Jordi Miró Belda (A.V. Zona Nord), 
Rafael Ferri Vallés (PSOE, UGT) i representació d'UCD

Un Estatut per a una situació de crisi

Taula redona amb representants dels grups polítics de les Corts 
Valencianes

Dijous 12 de setembre, 20.15 h

Dimarts 17 de setembre, 20.15 h

Dijous 26 de setembre, 20.15 h

Fotografies de Paco Grau

S'ha sol·licitat certificació acadèmica a la Universitat d'Alacant per un total de 10 hores / 1 crèdit
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