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PROGRAMA

10 DE NOVEMBRE

9:30 h. Inauguració
Antonio Saura Martín 
Alcalde de Alaquàs
Ester Alba Pagán
Vicerectora de Cultura i Societat (UV)

María Jesús García García 
Coordinadora de la jornada (UV)

PRESENTACIÓ

La Universitat de València, en col·laboració amb l’Ajuntament 
d’Alaquàs, la Diputació de València i Caixa Popular, presenta la 
cinquena edició de la Universitat de Tardor d’Alaquàs, amb la 
temàtica: Participació dels ciutadans en la democràcia de la 
Unió Europea.

L'increment de la participació democràtica dels ciutadans ha 
sigut una constant al llarg de l'evolució de la Unió Europea 
(UE). Aquest increment ha corregut en paral·lel amb el 
progressiu augment de competències per part de la UE a 
mesura que els estats han anat cedint sobirania en parcel·les 
cada vegada més allunyades de las que van justificar la creació 
de les Comunitats Europees, a mitjan segle passat.

La gradual expansió del cosmos comunitari ha fet més evident 
la distància entre els ciutadans -al voltant dels quals la UE 
orbita- i les institucions amb capacitat de decidir, la qual cosa 
ha accentuat la percepció del dèficit de legitimitat democràtica 
que des dels seus orígens s'ha atribuït a l'aquesta organització 
supranacional. Per a esmenar-ho, la UE ha recorregut a la 
participació democràtica: primer, a través dels mecanismes de 
la democràcia representativa i l'elecció directa dels membres 
del Parlament per part dels ciutadans; i després, articulant 
mecanismes de col·laboració integrats en l'àmbit de 
l'anomenada democràcia participativa.

A través d'aquests mecanismes democràtics es tracta de crear 
una consciència de ciutadania europea, essencial per a 
legitimar el projecte comunitari. La UE vol atraure als ciutadans 
i promoure la seua implicació i participació com a manera de 
contribuir a fer Europa, creant un sentit d'identitat i pertinença 
a una comunitat política. No obstant això, molts ciutadans 
europeus desconeixen els seus drets polítics i democràtics.

10:00 h. Conferència: “Participació dels ciutadans en la 
democràcia de la Unió Europea” 
María Jesús García García Professora T.U. de Dret Administratiu 
(UV). Directora del Mòdul Jean Monnet Participació dels ciutadans en la 
democràcia de la Unió Europea

12:00 h. Diàleg i debat amb el públic assistent

Representant de la Diputació de València 
Representant de Caixa Popular

13:00 h. Cloenda

La jornada està dirigida al públic en general; és a dir, a tots 
aquells que vulguen aprofundir en el coneixement dels drets 
democràtics i el seu exercici en l'àmbit de la UE, ja siguen 
estudiants o persones alienes a la comunitat universitària, 
mentre siguen ciutadans europeus titulars de drets polítics en 
l'àmbit comunitari.

11:00 h. Conferència: “Conseqüències de la pandèmia i la 
    guerra a Europa”

Joan Romero González
Professor C.U. de Geografia Humana (UV)




