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L’exposició «Nosaltres» s’emmarca dins dels actes commemoratius que la 
Universitat d’Alacant porta a terme amb motiu del trentè aniversari de l’Es-
tatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat a través de la Llei 
Orgànica 5/1982, d’1 de juliol.
S’ha optat, per aquest motiu, per convertir l’Estatut en el punt nuclear de 
l’exposició. L’objectiu és destacar-ne el caràcter de norma institucional bàsica 
de la Comunitat, nascuda del consens de les principals forces polítiques va-
lencianes 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 assu-
mides dins del marc constitucional, com correspon a la seua condició de na-
cionalitat 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 incorpora-
ció de totes aquelles competències assumides des de 1982 i que no hi apa-
reixien incloses, com també d’altres de noves, que permeten a la Comunitat, 
dins del marc constitucional, disposar d’un important sostre competencial. 
Al voltant de l’Estatut d’Autonomia s’ha produït, a més, un important des-
plegament normatiu, que conforma un patrimoni legislatiu propi en el qual 
s’arrepleguen els signes d’identitat de la Comunitat Valenciana, que també 
han sigut recollits en l’exposició.

La exposición «Nosaltres» se enmarca dentro de los actos conmemorativos lle-
vados a cabo por la Universidad de Alicante con motivo del trigésimo aniversario 
del Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprobado a través de la Ley 
Orgánica 5/1982, de 1 de julio.
Se ha optado, por ello, por convertir al Estatut en el punto nuclear de la misma. 
El objetivo es destacar su carácter de norma institucional básica de la Comu-
nitat, nacida del consenso de las principales fuerzas políticas valencianas que 
quisieron recuperar el autogobierno haciendo uso del derecho a la autonomía 
que la Constitución española reconocía a toda nacionalidad; no sin antes, para 
conseguirlo, recorrer un camino largo y tortuoso políticamente. 
El Estatut d’Autonomia posibilitó la recuperación del autogobierno del pueblo 
valenciano así como de sus instituciones, y con ello, el ejercicio de las compe-
tencias asumidas dentro del marco constitucional, como corresponde a su con-
dición de nacionalidad histórica. Con posterioridad, fue objeto de una importante 
reforma en virtud de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, al objeto de adecuar 
el texto a la nueva realidad social, política y cultural de la Comunitat Valenciana, 
con la incorporación de todas aquellas competencias asumidas desde 1982 y 
que no aparecían incluidas, así como otras nuevas, que permiten a la Comunitat, 
dentro del marco constitucional, gozar de un importante techo competencial. 
En torno al Estatut d´Autonomia se ha producido, además, un importante desa-
rrollo normativo, que conforma un acervo legislativo propio en el que se recogen 
los signos de identidad de la Comunitat Valenciana, que también han sido reco-
gidos en la exposición.
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Isabel Santamaría, coordinadora académica de la Seu Universitària de la Marina y 
Manuel Palomar Sanz, rector de la Universidad de Alicante, tienen el gusto de invitarle a la 
inauguración de la exposición, Nosaltres, 30 anys de l’Estatut d’Autonomía, el jueves día 2 

de octubre de 2014, a las 19:30 h.

Isabel Santamaría, coordinadora acadèmica de la Seu Universitària de la Marina i 
Manuel Palomar Sanz, rector de la Universitat d’Alacant, es complauen en convidar-lo/a 
a l’inauguració de l’exposició, Nosaltres, 30 anys de l’Estatut d’Autonomía, el dijous 2 

d’octubre de  2014, a les 19:30 h.
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