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PRESENTACIÓ
El Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial de 
la Universitat de València i l’àrea de Benestar Social i 
Educació de la Diputació de València han organitzat el 
programa “Benestar, Formació, Territori”, conformat per 
un cicle de quinze jornades formatives que es realitzarà 
per la província de València. En aquest cicle es debatran 
sobre temes socials d’especial interès per a la ciutadania, 
en concret immigració, drets humans i polítiques.
En l’articulació a nivell nacional de la política 
d’immigració, dins de les Directrius de la Unió Europea, 
segueix pendent la discussió sobre dues qüestions cen-
trals: el respecte als drets en dos dels àmbits en els quals 
aquests són sistemàticament vulnerats, la frontera i els 
centres d’internament d’estrangers (CIE).
La jornada “Política d’immigració i límits als drets: al-
gunes qüestions pendents” aprofundirà en la distància 
existent entre una normativa d’estrangeria garantista i 
una praxi limitadora de drets. Exemples com les devolu-
cions “en calenta” o la realitat dels CIE, evidencien fins 
a quin punt segueixen existint en el nostre ordenament 
jurídic zones de suspensió del Dret.
El programa “Benestar, Formació, Territori” compta 
amb la participació de professors/as de la Universitat 
de València. Estan obertes al públic en general, espe-
cialment a col·lectius socials, educatius, assistencials 
(docents, estudiants, tècnics municipals, responsables 
polítics, etc.).

PROGRAMA
18 h. Inauguració de la jornada
- rafael garcía garcía

Alcalde de Burjassot
- Mercedes Berenguer llorens

Diputada de Benestar Social
- jorge HerMosilla Pla

Vicerrector de Participación y Proyección Territorial. UV
18’30 h. Taula rodona: “Política d’immigració i límits 
als drets: algunes qüestions pendents”
Modera: Belén cardona ruBert

Dept. de Dret del Treball i de la Seguretat Social. UV
- Mª Ángeles solanes corella

Departament de Filosofia del Dret, Moral i Política. UV
- alBert Mora castro

Departament Sociologia i Antropologia Social. UV
19’30 h. Debat i cloenda

UNIVERSITAT I TERRITORI


