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7. Annexos 
7.1. Grups parlamentaris dels discursos analitzats  
 Conservadors Progressistes 
Legislatura 1 - Alianza Popular - Partido Socialista Obrero Español 

- Partit Comunista 
L2 - Centro Democrático y 

Social 
- Unió Valenciana 
- Alianza Popular 

- Esquerra Unida – Unió del Poble 
Valenciana  

- Partido Socialista Obrero Español 
 

L3 - Partido Popular 
- Unió Valenciana 

- Esquerra Unida  
- Partido Socialista Obrero Español 

L4 - Partido Popular 
- Unió Valenciana 

- Partido Socialista Obrero Español 
- Esquerra Unida del País Valencià 

– Els Verds 
L5 - Partido Popular - Partido Socialista Obrero Español 

- Esquerra Unida del País Valencià 
– Els verds 

- Grup Mixt 
L6 - Partido Popular - Partido Socialista Obrero Español 

- Esquerra Unida del País Valencià 
– Els verds 

L7 - Partido Popular - Partido Socialista Obrero Español 
- Esquerra Unida – Bloc – Verds: 

Compromís del País Valencià 
L8 - Partido Popular - Partido Socialista Obrero Español 

- Compromís 
- Esquerra Unida del País Valencià 

L9 - Partido Popular  
- Ciudadanos 

- Partido Socialista Obrero Español 
- Compromís 
- Podemos – Podem 
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7.2. Resultats de la codificació dels discursos 
7.2.1. Nombre total d’elements lingüístics per topoi  
 Conservadors Progressistes 

T1 T2 PI T1 T2 PI 
Total 1129 1171 72 2000 1135 120 
 
7.2.2. Nombre total d’elements lingüístics per topoi i legislatura  
  Conservadors Progressistes 
  T1 T2 PI T1 T2 PI 
L1 26 36 0 262 91 14 
L2 184 155 7 229 66 25 
L3 195 158 10 145 106 10 
L4 179 158 6 205 104 8 
L5.1 67 77 5 136 104 10 
L5.2 98 128 13 234 131 17 
L6 89 93 0 144 140 9 
L7 37 57 2 129 141 11 
L8.1 115 187 7 131 67 4 
L8.2 55 32 3 144 84 4 
L9 84 99 17 247 101 7 
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7.2.3. Nombre total de topoi per discurs  
 
 
Conservadors Progressistes 
Discurs 1 Discurs 2 Discrurs 3 Discrus 1 Discrus 2 Discurs 3 
T1 T2 PI T1 T2 PI T1 T2 PI T1 T2 PI T1 T2 PI T1 T2 PI 

L1 26 36 0             79 44 3 183 47 12       
L2 107 91 3 45 49 1 32 15 3 104 49 11 119 17 14       
L3 117 92 5 78 66 5       84 57 5 61 49 5       
L4 71 40 1 108 109 5       75 63 2 130 41 6       
L5.1 67 77 5             83 39 7 53 65 3       
L5.2 98 128 13             59 8 3 117 83 5 58 40 9 
L6 89 93 0             73 78 2 71 62 7       
L7 37 57 2             68 117 5 61 24 6       
L8.1 115 187 7             39 20 0 48 35 2 44 12 2 
L8.2 55 32 3             56 28 3 39 16 0 49 40 1 
L9 38 38 0 46 61 19       130 83 2 76 8 3 41 10 2 
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7.2.4. Segments Topos 1 
7.2.4.1. Legislatura I  
Grups conservadors 
Segments 
Nuestro futuro autonomico, porque tenemos fe en nuestro futuro autonómico 
Siempre hemos defendido las autonomias, en la medida de nuestras posibilidades y por 
encima de ellas, 
No estamos aqui para ser complacientes ni sumisos a unas planificaciones centralistas, si 
ellas nos perjudican, si merman nuestras posibilidades, si nos llevan al deterioro y a la 
pobreza. 
 
Grups progressistes 
Segments 
Intereses generales de nuestra Comunidad pasan hoy por construir un Estado de las 
Autonomías que no sea una mera descentralización administrativa y que exige, por 
tanto, un Gobiemo lo más amplio posible, que tenga un máximo respaldo ciudadano y 
que tenga la máxima confluencia de fuerzas de progreso para hacer una política de 
consolidación y profundización en el proceso autonómico. 
Evitando nuestra dependencia exterior 
Establecer un mecanismo de inspección único, dependiente de la Generalitat, y una 
atención especial a la formación profesional 
Cortes Valencianas y al Gobierno Valenciano, pero nuestro Estatuto si que nos fija la 
obligación de defender los intereses generales de nuestra Comunidad, y por tanto de 
presionar sobre la Administración Central, en aras a lograr el máximo de bienestar para 
los valencianos, dentro de la solidaridad con todos los pueblos de España. 
Desde el más profundo respeto y solidaridad entre los pueblos, y posibilitar que 
podamos tomar decisiones en materia de inversión pública. 
Estatuto nos tiene limitados para conseguir una Autonomía plena. De esta forma 
nosotros podremos impulsar, podremos fomentar verdaderamente el proceso 
autonómico, la participación de los valencianos, y consolidar la Autonomía de nuestra 
Comunidad 
Recuperem les nostres Institucions tradicionals d’autogovern 
En l’Estatut, que ens permet gaudir d’una Autonomia plena, dins de les competències 
que ens son pròpies 
Identifique tots els valencians amb les seues institucions autonòmiques. 
Aquest fet ós decisiu a l’hora de possibilitar un avanç autonòmic decidit i imparable per 
a la nostra Comunitat Valenciana. 
Integradora del poble valencià. Ens proposem governar amb els valencians i per als 
valencians, exercint les competències que recull el nostre Estatut  
Oportunitat que es presenta a tots els valencians per conseguir la recuperació de les 
nostres Institucions 
Es un reptament i, alhora, una esperança que no afrontarem a soles, sinó al costat de tot 
el poble valencià  
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Consolidación de nuestras Instituciones y establecer las líneas generales de mi Programa 
de Gobierno con unos objetivos prioritarios, como son la recuperación económica y la 
recuperación sociocultural de nuestra Comunidad. 
Importancia para la consolidación institucional de la Autonomía Valenciana 
He adoptado ya las primeras medidas para mejorarlo; y, así, se han renegociado las 
valoraciones de las transferencias efectuadas durante el periodo preautonómico para 
ajustar sus costes a la realidad. 
Esperamos tener prácticamente completado el programa de transferencias. 
Nuestro Estatuto establece, además de la competencia de la Generalidad para su propia 
autoorganización 
Que suponen las Autonomías, y en nuestro caso, también al hecho comarcal y su 
institucionalización estatutariamente prevista. 
El Gobierno que espero formar desarrollará el Titulo IV de nuestro Estatuto y ejercerá 
las competencias exclusivas de la Generalidad en materia de Régimen Local.  
El Gobierno impulsará la Autonomía Municipal, proponiendo a las Cortes la delegación 
de funciones y competencias que puedan asumir los Ayuntamientos. Las Diputaciones y 
Ayuntamientos, como entes locales territoriales, ejercerán, por tanto, las funciones que 
determinen la legislación local y aquellas otras que se deriven de competencias 
delegadas por la Generalidad 
A quienes han defendido la libertad, la democracia y, por tanto, también nuestra 
Autonomía. 
Con él construiremos una sociedad valenciana reconciliada consigo misma, en la que los 
ciudadanos se reconozcan como tales y como miembros iguales de una misma 
Comunidad.  
 
7.2.4.2. Legislatura II  
Grups conservadors 
Segments 
Nuestra Autonomía, en la que todos los valencianos que nos encontramos en la actividad 
pública estamos obligados por convicción y por decisión a que se identifique esta etapa 
como la definitiva de la consolidación de nuestra Autonomía 
Ni podemos consentir, ni queremos al menos desde Alianza Popular que nuestra 
Comunidad sea una Autonomía incompleta, insuficiente e incapaz. 
Son nada más y nada menos que la existencia de la auténtica Autonomía nuestra y el 
ejercicio de la propia Autonomía. 
Estatuto de Autonomía, especialmente en aquellas materias cuya competencia exclusiva 
nos viene dada por el artículo treinta y uno. Y las Instituciones que aún no tenemos 
constituidas y que son necesarias para la profundización de nuestra Autonomía, 
Territorio de nuestra Comunidad, desde la perspectiva de potenciar y estimular la propia 
Autonomía de los entes locales, el municipio y la comarca; d 
Primer propósito de nuestra acción de Gobierno sería la consecución de las máximas 
cotas y mayor efectividad de nuestra Autonomía. 
Y resulta cuanto menos paradójico, por no referirme a la rabiosa dignidad de quien se 
siente burlado, volver a hablar en julio del ochenta y siete de trasferencias, porque 
nuestro proceso está inconcluso e inacabado 
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Para la culminación de nuestro proceso autonómico, con un análisis de la valoración y 
de las condiciones de la transferencia 
Frenar el progresivo intervencionismo del Estado y de la Administración; cuyas trabas y 
barreras impiden la iniciativa y el dinamismo 
Hemos recogido las peticiones de nuevo empuje y dinamismo que los valencianos nos 
demandan para creer, definitivamente que, con su autonomía, conseguiremos un 
presente y un futuro en justicia, solidaridad y progreso. 
El hecho autonómico causa indiferencia entre amplios sectores, y es urgente acelerar el 
proceso receptivo, prestigiando no sólo las Instituciones, sino también la 
Administración que de ellas emanan. 
Consideramos imprescindible ampliar las competencias estatutarias 
Reconociendo en las primeras unos órganos de gestión necesarios que debidamente 
encauzados pueden y deben ser el complemento adecuado para el fortalecimiento de la 
Autonomía, y en los segundos, los ayuntamientos, los entes locales capacitados para 
alcanzar su mayor autonomía posible 
Y a la valencianización de las estructuras sociales de nuestra Comunidad, a través de 
programas sectoriales de las Instituciones autonómicas 
No hay sensibilidad en la Administración del Estado hacia nuestros problemas 
específicos. 
Las exportaciones tradicionales de la Comunidad Valenciana se han perjudicado con el 
desastroso acuerdo de adhesión a la Comunidad Económica Europea, y el anuncio de 
conversaciones con el Reino de Marruecos y el posible paso de sus cítricos y frutas por 
España, puede culminar el desastre, mientras nuestro Gobierno Autonómico, subsidiario 
y espectacular del Gobierno Central, ha permanecido y permanece silencioso. 
Ha propuesto a esta Cámara la creación de una Comisión que estudie el problema, y la 
apertura en Bruselas de una Oficina de la Generalidad, que refuerce las estructuras de 
las representaciones comerciales valencianas, para que desarrolle una adecuada labor en 
apoyo de los exportadores,  
El de nuestra Comunidad, adolece, entre otras, de la deficiencia de no poseer una Banca 
Valenciana. Razones de idiosincrasia y también históricas, han producido este hecho 
anómalo. Repetidos intentos no han tenido éxito. 
Desea crear más Sociedad y menos Estado 
Aquest impuls polític ens ha de conduir a la consecució d’una autonomia plenament 
desenrotllada, capaç d'il·lusionarnos a tots els valencians, sigam, d’on sigam, i pensem 
com pensem, i facilitarnos els mitjans necessaris  
Que es creen, i donen contingut a quantes Institucions preveu l’actual Estatut i que no 
han naixcut per falta de voluntat política i arrels autonomistes dels qui han governat en 
l’anterior legislatura. 
Però estem convençuts que al sistema autonòmic que tenim apenes li hem tret quelcom 
de tot el que pot donar, i que abans de dir que no val el que hem de fer es posarlo en 
pràctica amb una plena voluntat perquè funcione. 
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Grups progressistes 
Segments 
Cuatro años de perspectiva nos permiten contemplar, desarrolladas y afianzadas, las 
instituciones de Autogobierno Valenciano previstas en el Estatuto de Autonomía; que se 
ha cerrado el ciclo de asunción del máximo techo de competencias en un tiempo mínimo 
Creo profundamente en el autogobierno de los valencianos. 
Sin Autonomía, la democracia es menos sólida; con la autonomía, la democracia se 
transforma en lo que siempre debe ser: capacidad de autogobernarse, de ser uno mismo, 
de participar. 
A su vez competencias delegadas de gestión de materias de la Generalitat, en especial a 
medida que se vayan comarcalizando los servicios. 
Ens faça avançar en la presa de consciència nacional del nostre poble. 
La nostra societat i la recuperació nacional del nostre poble  
Contribuir així a la consecució d’un País Valencià cada dia més lliure i una societat 
avançada més justa, solidària i igualitària. Si les institucions valencianes, si el Govern 
Valencià aconsegueix aunar esforços i solidaritat 
El procès d’identificació popular amb un projecte nacional per a tots els valencians i 
valencianes  
Arrelar les institucions de la Generalitat al poble són els dos objectius del Govern que 
els propose 
El procés de consolidació d’un autèntic poder polític valencià és de tal timidesa que els 
valencians i valencianes difícilment ens trobem identificats entorn a les nostres 
institucions 
Una política que incremente la participació popular i la consciència política dels 
valencians i de les valencianes.  
Des del Govern i des de les Institucions de la Generalitat s’han d’establir nous canals de 
comunicació i intervenció social per aconseguir una major identificació amb les 
institucions democràtiques dels valencians. El problemes reals, les autèntiques 
dificultats individuals i col·lectives han de tenir un reflex polític immediat en l’acció del 
Govern que acoste el poder de les institucions a la societat. 
Després de cinc anys de pràctica des de l’aprovació de l’Estatut, l’experiència ens indica 
que ha arribat l’hora d’introduir reformes importants en el text estatutari per a millor 
servir els interessos valencians 
Des del Govern, en el seu cas, i des d’aquestes Corts, impulsarem la reforma del nostre 
Estatut per tal d’elevar el seu rang polític, per tal de rebaixar els percentatges que 
legitimen l’accés de la pluralitat política valenciana a aquesta Cambra; per tal d’eliminar 
la disposició transitòria segona que ens manté en minoria d’edat respecte dels altres 
poders de l’Estat. 
Impulsarem així mateix la iniciativa parlamentària per a la creació i consolidació 
d’institucions cabdals per a l’autonomia valenciana 
El Govern elabore solucions planificades integrades i canvie l’actual situació de 
competències disperses, amb la creació d’una Conselleria específica  
Un element central per a poder entendre correctament l’estat de la qüestió cultural al 
País Valencià, és el procés històric de «minorització» nacional, es a dir de repressió de 
la cultura pròpia en favor de la imposició d’una hegemonia cultural aliena. Aquest 
procés ha conduït al desplaçament de la nostra cultura nacional, a la marginació en uns 
espais de resistència a la desaparició; de testimonialisme i de supervivència. 
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La Generalitat ha d’apostar per afavorir la vertebració d’un panorama informatiu 
autònom i en valencià capaç d’acostar al ciutadà la realitat valenciana, posant en marxa 
la TVV amb autonomia de programació i d’emissió. 
Promoure la reforma de l’Estatut i de la Llei d’Us i Ensenyament del Valencià en tots 
aquells aspectes que impedeixen una efectiva política de normalització. 
Que és necessari l’esforç institucional per augmentar la consciència nacional dels 
valencians i de les valencianes.  
Es del tot necessari, del del Govern i des de totes les Insitucions Valencianes regenerar 
el teixit social entorn de la democràcia, de l’autonomia i de la Generalitat 
La Generalitat Valenciana necessita un nou impuls polític per a poder practicar una 
política pròpia i eficaç des del Govern. Sense enfrontaments estèrils amb el Govern 
Central però sense sucursalismes paralitzants de les pròpies opcions.  
 
7.2.4.3. Legislatura III  
Grups conservadors 
Segments 
Somos conscientes, no obstante, de que la libertad debe enmarcarse dentro de los cauces 
necesarios para que, el ejercicio de la misma, conlleve solidaridades, y no disparidades 
crecientes, y ahí, el papel de moderador y corrector que le debe corresponder al gobierno 
de nuestro pueblo 
Señor Presidente, señorías, voy terminando, pero antes hay una gran cuestión que 
entiendo debía de ser objeto del consenso de toda la Cámara, de todos los Grupos 
Parlamentarios, sería un pacto institucional por la Comunidad Valenciana con el 
objetivo de alcanzar las mayores cuotas de autogobierno posibles dentro de la 
Constitución mediante la asunción y desarrollo competencial. 
Especial importancia tiene en este sentido la inclusión en el Estatuto de Autonomía de 
las competencias hoy transferidas a nuestra comunidad a través de la Ley Orgánica de 
Transferencias a la Comunidad Valenciana, conocida como LOTRAVA. Creo que la 
Comunidad Valenciana, tan nacionalidad histórica como la comunidad autónoma que 
más crea serlo, debe de asumir como propias estas competencias, y no como 
competencias delegadas que pudieran ser recuperadas por el Estado si así lo decidieran 
las Cortes Generales, por tanto fuera de esta Cámara que representa la soberanía popular 
del pueblo valenciano. 
Unió Valenciana en aquest sentit afronta aquest període en la ferma voluntat 
d’aprofundir en l’autogovem en la defensa de la personalitat valenciana i en la 
consecució d’una societat basada en el treball, la llibertat i el progrés social. 
I es ací on Unió Valenciana està jugant i jugarà un paper decisiu, perquè a ningú no ens 
cap dubte que és una concepció moderna, progressista i solidària del nacionalisme 
l’única via per a poder assolir aquests objectius. 
Senyories, el Grup Parlamentari Nacionalista d’Unió Valenciana representa un partit al 
servici dels interessos i les llibertats de la nacionalitat valenciana, a la qual vol ser útil 
sense discriminació 
El treball eficaç al servici del nostre poble sols pot fer-se des d’un partit d’obediència 
estrictament valenciana, d’un partit que no depenga de directrius centrals, de lleialtats de 
classe o de pressions de determinats grups d'interès 
En aquest sentit Unió Valenciana va a propugnar, va a lluitar per l’ augment de les 
competències de la nostra comunitat. Afavorirà la creació de la policia autònoma 
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Comunitat Autònoma, perquè l’autonomia financera és requisit indispensable per al 
desenvolupament de la Comunitat Valenciana en el marc de l’assumpció de plenes 
competències. 
Implantació d’un model d’acord econòmic que li permeta a la Comunitat Valenciana 
gestionar directament tots els recursos per mig del sistema impositiu que configuren els 
pressuposts d’ingressos 
En aquests anys de Govern socialista la Comunitat Valenciana ha tingut molt poca 
participació en les inversions de l’estat. La programació d’inversions en infraestructures 
s’ha vingut fent sota un prisma d’ oportunitat política i no atenent les necessitats reals de 
la nostra terra. 
Admetre mansament el retall en les competències del nostre Estatut, i, per tant, de les 
llibertats del nostre poble 
Les institucions valencianes fan la lletra xicoteta i influeixen més o menys en les 
decisions adoptades pel govern central, segons l’assumpte que es tracte, i de l’habilitat 
negociadora en cada moment. 
Per això, Unió Valenciana vol aprofundir en el nostre autogovern i aconseguir les 
màximes cotes competencials, doncs l’experiència desgraciadament ha demostrat que el 
poble valencià segueix sense determinar ni decidir allò que ha d’incidir en el seu futur, 
en les trascendents decisions adoptades.  
Això ho aconseguirem si som capaços de fer realitat un conjunt de propostes que el grup 
parlamentari nacionalista Unió Valenciana ofereix al Consell de la Generalitat i que 
constituiran la base sobre la que es puga negociar, dialogar o consensuar una vertadera 
política valenciana. 
Uns elements de govern que constitueixen la raó de ser del nacionalisme valencià i que 
ens van a fer treballar, malgrat la seua majoria absoluta, amb la mateixa il·lusió per a 
aconseguir per una banda donar a conèixer quin és el nostre programa de govern i per 
altra no sols exercir l’acció de control al govern que tot grup d’oposició ha d’exercitar, 
sinó també oferir-los a vostès com a governants i a la resta de la Cambra, la possibilitat 
d’aplegar a acords puntuals que siguen beneficiosos per a totes les valencianes i tots els 
valencians. 
En definitiva, oferim els nostres plantejaments de política nacionalista per a poder 
aconseguir que aquesta societat siga més justa, per a aconseguir que en ella el benestar 
econòmic i social aplegue a tots els valencians i valencianes per igual. 
 
 
Grups progressistes 
Segments 
A pesar de las dificultades iniciales ante la existencia de dos vías de acceso a la 
autonomía, los valencianos hemos sido capaces de seguir el camino que más convenía a 
los intereses generales de nuestra Comunidad y la Generalitat ha asumido y desarrollado 
con éxito nuestras competencias 
La Generalitat Valenciana va a crear un Sistema Valenciano de Formación Profesional, 
cuando reciba las competencias del INEM, adecuándolas a nuestra realidad.  
Infraestructuras que desmasifiquen nuestros campus, por una parte, y elaborando un 
mapa de necesidades y recursos que incluirá las titulaciones y la oferta de trabajo, para 
poder adecuar los estudios a las demandas reales de la sociedad valenciana. 
Además, hemos empezado a poner en práctica un nuevo modelo sanitario 
descentralizado, que garantiza un acceso más fácil y cómodo a los centros y servicios. 
La creación, ampliación y mejora de hospitales comarcales ha contribuido a ello de un 
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modo sustancial. Nuestra política para la próxima legislatura va a seguir siendo la de 
acercar la atención primaria a los ciudadanos, generalizando los centros de salud al 
conjunto de la Comunidad Valenciana. 
Arrelar les institucions de la Generalitat entre el nostre poble. Augmentar la consciència 
nacional dels valencians i valencianes per assegurar un projecte de solidaritat entre 
nosaltres i la resta dels pobles d’Espanya, d’Europa i del món.  
Exigeix participar del projecte d’Estat i estar coordinats amb l’administració central i les 
administracions europees. 
Afrontar amb garanties d’èxit els problemes de l’economia valenciana, de l’atur, de la 
satisfacció de serveis públics de qualitat, del medi ambient, de la nostra participació en 
la comunitat internacional, exigeix eixamplar les possibilitats polítiques de la 
Generalitat. 
Per l’autogovem significa voluntat de tirar endavant les nostres pròpies opcions sense 
sucursalismes paralitzants ni renúncies ales pròpies possibilitats de desenvolupament 
solidari. 
Hem de prendre la iniciativa i estimular eixe pacte d’Estat per augmentar les 
possibilitats de les autonomies en general i de la nostra en particular. 
La modificació del percentatge per accedir a estes Corts del cinc al tres per cent, 
l’assumpció, en el seu cas, de noves competències. 
Obrir el debat entre l’administració central i les comunitats autònomes, encaminat a 
generalitzar el sistema de concert s’ha de resoldre sense dubte amb millors condicions 
per al nostre país que les que hem tingut fins ara. 
Redacció d’una Llei de l’esport valencià, i execució amb la col·laboració de les 
federacions esportives i ajuntaments més importants del país, d’un pla de construcció 
d’infraestructura esportiva descentralitzat que ens situe a nivell de les ciutats i regions 
més avançades d’Espanya i d’Europa. 
Els serveis públics competència directa de la Generalitat mereixeran el màxim esforç 
perquè els valencians reconeguen en aquestos la utilitat de les nostres institucions d’ 
autogovern. 
Des d’ara i en aquest debat d’ investidura oferesc la voluntat d’Esquerra Unida en 
participar i articular eixa política d’estat valencià que per a nosaltres passa per eixamplar 
les possibilitats del nostre autogovern, assumint i construint un autèntic poder polític 
entorn de la Generalitat, perquè volem, senyories, més democràcia, més llibertat i més 
benestar per a tots els valencians i valencianes. 
Aquesta legislatura hauria de ser clau en l’avanç i profundització del títol vuitè de la 
Constitució 
 
 
7.2.4.4. Legislatura IV  
Grups conservadors 
Segments 
Una autonomia a mig construir 
No podem, puix, contribuir al continuisme d’aquells que han fet possible que una 
comunitat com la nostra, que aporta al conjunt de l’Estat, mes del 10% de la riquea 
generada en el camp de l’economia, no mereixca recibir mes que chicotetes concessions 
que el govern central li ha fet, durant els últims anys, contribuint a una percepció, 
especialment generalisada en la nostra societat 
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Avançant en la construcció del proyecte autonòmic i desenrollant l’Estatut 
d’Autonomia, però des de la perspectiva d'Unió Valenciana, est esforç es deuria haver 
fet en mes valentia, mes racionalitat i eficàcia 
I Els valencians volen un president que eixercixca com a tal, com a representat, autentic 
de les necessitats d’un poble que l’ha triat, i no com algú que es somet a les decisions 
del comitè central del seu partit radicat en la capital d’Espanya, o a atres interessos 
externs a la nostra comunitat. 
No sols considerem que el nostre actual nivell competencial es baix i mereix seguir 
avançant, com fan atres nacionalitats, sinó que es precís gestionar millor les 
competències que tenim actualment. . 
De hecho, el modelo que subyace en nuestro proyecto de Comunidad Valenciana nace 
de la aceptación de nuestra propia identidad, que se ha configurado a través de la 
historia en forma de una lengua y cultura propias, que constituyen al patrimonio más 
singular que tenemos los valencianos y que debemos conservar y fomentar, 
enriqueciéndolo para las próximas generaciones. 
Desitge que el desenrotllament de la Comunitat Valenciana tinga una personalitat pròpia 
per a identificar-nos com a poble 
Més europeus que ningú, espanyols com el qui més, però valencians sempre. El nostre 
europeisme i la nostra espanyolitat tenen la raó de la seua existència en la nostra 
profunda valenciania. 
 
 
Grups progressistes 
Segments 
Durant els anys que hem estat governant hem fet un projecte bàsic, que era intentar 
eliminar les mancances que, quan vam rebre la transferència, tenia esta comunitat en 
matèria sanitària i educativa molt especialment.  
La veritat és que d’esforços, ca] fer-ne molts i importants, però fonamentalment cal fer-
los ací. Perquè poca credibilitat té qualsevol política que es plantege demanar esforços i 
solidaritat als altres que no tinga clarament expressada la seua voluntat d’actuació i de 
solidaritat interna.  
Esquerra Unida-Els Verds, compromesos amb les nostres institucions d’autogovern i 
amb la democràcia, volem contribuir a l’òptim funcionament de les institucions de la 
Generalitat, assumint que la sobirania del poble ha situat el 28 de maig a uns partits en l’ 
àrea de la responsabilitat de govern i a altres en l’àrea de l’oposició, però tots dos, 
govern i oposició, són indestriables per al funcionament de la democràcia. 
En qualsevol dels casos, Esquerra Unida—Els Verds, que compartim amb la resta dels 
grups parlamentaris i amb el conjunt del nostre poble la voluntat d’anar construint dia a 
dia la Generalitat com expressió del nostre autogovern, ens situem en les nostres 
propostes i opcions de govern en la més absoluta oposició a les que vostè representa. 
Des de la perspectiva d’Esquerra Unida-Els Verds és necessari, en aquest moment de 
canvi i d’inici de legislatura, reafermar la voluntat inequívoca per construir una societat 
valenciana cada“ vegada més cohesionada, mes vertebrada i amb mes voluntat 
d’autogovernar-se. 
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L’autogovern ha de ser, senyories, l’instrument més útil per a corregir les desigualtats 
socials i territorials del nostre poble. A majors quotes d’autogovern disfrutarem d’un 
millor sistema de salut, d’una millor atenció assistencial. Un país, el nostre, que es 
reconega en la seua llengua i en les seues expressions culturals, que busque un futur 
basat en la justícia social, ha d’assegurar la igualtat d’oportunitats en l’educació i la 
formació professional, vies a través de les quals les persones més joves converteixquen 
en alegria i en seguretat el seu potencial d’inquietud i de contestació social. 
Fer de les institucions de la Generalitat el símbol de la nostra identitat i la manifestació 
viva de la nostra consciència nacional és l’únic camí per a superar una societat encara 
plena de contradiccions sobre la seua pròpia identitat, plena de desigualtats i 
desequilibris, plena de plantejaments provincianistes que ens res ajuden, ans al contrari, 
a retrobar-nos des de la diversitat i pluralitat de pobles i comarques, membres d’un únic 
projecte de poble. Un projecte que necessita el compromís i les energies creadores de 
totes i tots els qui ací vivim i treballem. 
En la voluntat de trobar el millor camí cap a la cohesió de tots els valencians i 
valencianes. 
Dotze anys d’autogovern han anat consolidant una Generalitat amb un volum de 
recursos humans i materials gens menyspreables 
Ara es tracta d’anar més enllà. Necessitem avançar en un procés federalitzant de l’Estat, 
on la Generalitat siga l’expressió de la voluntat d’autogovern dels valencians i 
valencianes“ i un factor de progrés col·lectiu. La Generalitat no pot ser una instància 
subalterna de l’administració central amb més o menys competències, amb mes o menys 
capacitat de gestió. Es des d’eixa situació de ple autogovern que podrem expressar la 
voluntat inequívoca per construir, solidàriament i corresponsablement 
a determinar lliurement el seu nivell d’autogovern i de corresponsabilitat en les 
instàncies supranacionals. 
L’acabament de l’autovia València— Madrid, l’a-3, ha de fer-se, des del nostre punt de 
vista, no únicament el més aviat possible, com vostè reivindicava o plantejava este matí, 
sinó que ha de fer-se el més aviat possible  
 
 7.2.4.5. Legislatura V.1  
Grup conservador 
Segments 
Aunque aspiramos a más, tenemos un ámbito competencial amplio que nos permite 
marcar nuestras prioridades y trazar nuevas estrategias. Y vamos a trabajar para 
ensanchar aún más ese autogobierno como agentes activos, capaces de aportar nuestras 
propias propuestas en los lugares donde se deciden las cuestiones importantes 
Hemos recuperado el orgullo de ser valencianos y la capacidad de desarrollar todas 
nuestras potencialidades como pueblo. 
Nuestro modelo hace compatible el aumento del autogobierno con el progreso de todas 
las comunidades autónomas, al reforzar los mecanismos de solidaridad. 
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Grups progressistes 
Segments 
Des d’aquests valors manifestem el nostre compromís de voler contribuir al normal 
desenvolupament de les institucions d’autogovern valencià que encapçala la Generalitat 
Que comparteix amb el conjunt del poble valencià, i amb la resta de grups 
parlamentaris, la tasca d’anar construint la Generalitat com a ex pressió màxima del 
nostre autogovern, se situa, lògicament, en les antípodes del que vosté representa 
políticament. 
Els sobra Estat en la seua versió ampla que engloba tant les institucions autonòmiques 
com els ajuntaments 
Pot ser que calga recordar una vegada més davant d’esta Cambra que la Constitució 
Espanyola i el nostre Estatut re coneixen l’autogovern dels valencians  
Però vosté no ha vertebrat la Comunitat Valenciana ni ha creat un poder valencià. En 
algunes ocasions jo crec que fa l’efecte que actua com a titella de Madrid.  
 
7.2.4.6. Legislatura V.2  
Grups conservadors 
Segments 
También quiero manifestar mi satisfacción por el grado de normalidad que han 
demostrado todas nuestras instituciones en estos momentos, lo cual es un signo más de 
madurez del funcionamiento de la Generalitat Valenciana, y de todas nuestras 
instituciones de autogobierno. 
Plan Valenciano de Formación Profesional, a la creación y puesta en marcha del 
Instituto Valenciano de las Cualificaciones Profesionales y del Observatorio Profesional, 
y al funcionamiento efectivo de una Red Experimental de Centros Integrados de 
Formación Profesional 
 
Grups progressistes 
Segments 
En primer lloc, volem fer d’esta comunitat una comunitat més competitiva. Els 
ciutadans valencians no es conformen amb ser un país de sol i platja, que està molt bé. 
Però no només podem ser un país de sol i platja. Aspirem a molt més.  
L’Estatut d’Autonomia va ser, a pesar d’algunes forces retardatàries, algunes encara ací 
retratades, un gran instrument per al reconeixement i la prosperitat del nostre poble. Ara, 
vint anys després, hem proposat una reforma que actualitze, que amplie els drets dels 
valencians i les valencianes, que incremente el benestar, que garantisca la igualtat entre 
hòmens i dones, que enfortisca el nostre sistema democràtic i que, en definitiva, ens 
dignifique com a poble. 
Vull anunciar que a l’inici del nou període de sessions proposarem a esta cambra un 
debat sobre l’autogovern, a fi que estes Corts, com a representació legítima dels 
valencians, es pronuncien sobre les necessàries reformes de l’Estatut, 
En síntesi, senyories, i per acabar, estan deixant vostés una comunitat hipotecada, una 
comunitat on no se sap qui mana; una comunitat sotmesa als seus interessos partidaris, 
agenollada davant els interessos de Madrid i no al servici dels valencians.  
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Malauradament, el nostre país possiblement vaja a perdre un any de política autonòmica, 
un any d’avanç i de treball perquè el PP ha decidit avançar la campanya per a donar a 
conéixer al seu nou candidat a la presidència de la Generalitat, davant l’abandó de la 
més alta representació de la comunitat autònoma valenciana de l’anterior president per a 
ser ministre a Madrid. 
Per damunt de qualsevol altra disciplina partidària o interés personal, la millora de la 
qualitat de vida de la majoria i l’augment de l’autogovern i l’autoestima del nostre poble 
valencià. 
 
7.2.4.7. Legislatura VI  
Grups conservadors 
Segments 
Si volem podem ser protagonistes d’este segle. Jo vull que siguem protagonistes, i estic 
convençut que tots ho volem. Ara bé, això no significa que em done per satisfet. Crec 
que sempre es pot aconseguir més democràcia, més autogovern, més llibertat, més 
igualtat. Sempre faran falta més oportunitats. 
President, senyories, durant tots estos anys des de les nostres institucions d’autogovern 
hem tornat a fer realitat el projecte col·lectiu i polític que és la nostra comunitat 
 
 
Grups progressistes 
Segments 
Li ho pregunte d’una altra manera: té vosté pes polític en el seu partit tant a nivell de 
país com a nivell estatal per a avançar en una reforma estatutària que vaja més enllà de 
la simple operació cosmètica? 
El van a deixar avançar per damunt de les concepcions centralistes i de Santiago y cierra 
España que defensa el seu partit en Madrid? 
. No és democràtic deixar percentatges importants de votants sense representació 
mitjançant la norma electoral més restrictiva de tota Espanya, la que tenim aquí. 
No veiem el País Valencià –vosté li diu Comunitat Valenciana– de la mateixa manera 
Va a continuar amb el faraonisme que els ha caracteritzat els seus predecessors?  
Però també amb la il·lusió i l’esperança que un altre món és possible i que un altre País 
Valencià és possible. 
I millorar la qualitat de la nostra democràcia; significa ampliar la capacitat d’autogovern 
de la nostra comunitat per mitjà de la incorporació de noves competències. 
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7.2.4.8. Legislatura VII  
Grups conservadors  
No apareixen 
 
Grups progressistes 
Segments 
Tampoc servix de res mirar cap a un altre costat, mentre des de la Unió Europea li diuen 
reiteradament que la legislació del País Valencià en matèria d’urbanisme no s’ajusta a la 
legislació comunitària. 
Després de la doble resolució del Parlament Europeu, jo, en nom del meu grup, l’inste a 
portar a aquestes Corts una nova legislació que supose el fre a la destrucció del territori i 
supose també l’acatament a la legislació europea  
Però a ningú se li ha ocorregut, dels qui estan asseguts en aquesta bancada i des 
d’aquesta bancada, a ningú se li ha ocorregut que demà és el 300 aniversari del fi de la 
crema de la ciutat de Xàtiva i que, per tant, forma part de la reivindicació d’aquestes 
Corts, també forma part del nostre futur reivindicar la nostra història. Fa 300 anys de la 
batalla d’Almansa. El dia 29 se celebrarà també el decret de Nova Planta que posava fi 
als furs del País Valencià. I jo els demane a totes les senyories d’aquestes Corts que fem 
una declaració institucional, perquè la recuperació també de la nostra història forma part 
de la manera de projectar el nostre futur. 
Cal dotar el País Valencià d’un nivell democràtic d’altíssim perfil. La primera de totes 
les propostes d’acord ha de ser un pacte per a recuperar l’ètica, per a recuperar 
l’austeritat en la vida pública valenciana. Quan vosté vullga, nosaltres estem disposats.  
 
7.2.4.9. Legislatura VIII.1  
Grups conservadors  
No consten 
 
Grups progressistes 
Segments 
Nosaltres no venim ací a servir ni a Zapatero ni a ningú més que als interessos dels 
valencians i les valencianes,  
¿I ara ens proposa unes idees vagues per a continuar fracassant quatre anys més o el 
temps que des de Madrid li diguen que pot continuar? És això el que ens proposa? 
Per tant, tot això ho poden fer en l’aspecte de valencianitat i de defensa del nostre 
autogovern. 
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7.2.4.10. Legislatura VIII.2 
 
Grups conservadors  
No apareixen 
 
Grups progressistes 
Segments 
Un pacte fiscal amb l’estat que dins del marc de la Constitució puga garantir sense 
necessitat que els acords a nivell estatal ens perjudiquen, aconseguir la suficiència del 
nostre sistema de benestar i de millora de la nostra autonomia. 
 
 7.2.4.11. Legislatura IX  
Grups conservadors  
No apareixen 
 
Grups progressistes 
Segments 
I des de la cambra i des del govern n’hi haurà una continuïtat en l’acció política, en el 
sentit que n’hi haurà una comissió de seguiment que garantirà el seguiment del 
compliment de les mesures que, a més, garantirà també l’avaluació de les mesures i que 
a més es reunirà amb una periodicitat prèviament establerta perquè siga possible que la 
política deixe de ser monopoli de l’executiu i passe a ser una fórmula de fer política en 
la qual el poder legislatiu i el poder executiu puguen treballar donant-li al parlament la 
prioritat, la categoria que mereix  
La meua fe en l’autogovern és ferma  
En el passat, Les Corts i La Generalitat van ser les institucions bàsiques dels valencians 
durant segles . En el present, en la contemporaneïtat, cada vegada que la societat 
valenciana ha lluitat per la democràcia, per les llibertats, ho ha fet també per 
l’autogovern . 
Ho he dit en altres ocasions, la comunitat està exhausta d’ofrendar nuevas glorias a 
España . Nosaltres volem ofrendar noves glòries, però Espanya també ens ha de retornar 
la glòria, és la qüestió.  
El 24 de maig el poder absolut i absolutista es va acabar  
És un sí per a una justícia eficaç, sense taxes, sense traves, amb recursos i possibilitats i 
veritablement autònoma i independent  
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7.2.5. Segments de topos 2 
7.2.5.1. Legislatura I  
Grups conservadors 
Segments 
Se ignora nuestro Estatuto de Autonomia y, olvidando un pacto dificilmente logrado por 
el que nuestra Comunidad pasa a denominarse Comunidad Autonoma Valenciana, no se 
respeta ese nuestro Estatuto de Autonomia y se habla reiteradamente de Pais 
Valenciano. 
Nosotros, Señorias, somos partidarios de cumplir la letra y el espiritu del Estado de las 
Autonomias, y estamos convencidos de que hemos de ser iguales en la riqueza, en la 
prosperidad, en la ayuda del Estado y en los resortes de los que podamos echar mano 
para las resoluciones de nuestros problemas, con las demas Comunidades Autonomas 
Olidaridad entre nuestras tres provincias, para entrar con pie firme, pisando seguros, en 
la España de las Autonomias. Solidaridad regional, porque constituimos una Comunidad 
que, unida y solidaria, va a afrontar los problemas con muchas mas garantias de éxito 
que dividida y fraccionada. 
 
Grups progressistes 
Segments 
Medidas específicas y luchar por ellas en el marco del Estado.  
Emmarcat en la nostra Constitució  
per tant, respectant les que són pròpies de l’Estat, perquè no son polítiques diferents, 
sinó que es complementen i que cadascú ha de fer complir dins els seus àmbits 
respectius. 
Es la asunción por la Generalidad del ámbito competencial que constitucional y 
estatutariamente nos corresponde. 
Acer efectivos los preceptos contenidos en la Constitución, el Estatuto y la Ley 
Orgánica de Transferencias a la Comunidad Valenciana. Normas éstas que delimitan 
suficientemente el papel que tanto el Estado como la Generalidad deben desempeñar en 
el entramado institucional. 
Reclamando de la Administración del Estado el cumplimiento riguroso de la normativa 
vigente en materia de transferencias de funciones y servicios, de manera que se hagan 
efectivos los traspasos de competencias comprendidas en el plano formal de la legalidad, 
y, posteriormente, aplicando con eficacia las competencias transferidas. 
Diputaciones y Ayuntamientos han de seguir realizando su actividad, imprescindible 
para los ciudadanos, aunque sus planteamientos tienen que ajustarse al nuevo diseño del 
Estado 
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7.2.5.2. Legislatura II  
Grups conservadors 
Segments 
Os proponemos y consideramos que hemos de ejercer el autogobierno sin más 
limitaciones que las establecidas por la Constitución, en igualdad competencial con el 
resto de las Comunidades Históricas, estimulando la participación del pueblo valenciano 
en las tareas legislativas y de gobierno, 
Se hace preciso hoy volver a hablar de transferencias para decir que desde el Gobierno 
de Alianza Popular, se emplazará de inmediato al Gobierno Central para la culminación 
de nuestro proceso autonómico, con un análisis de la valoración y de las condiciones de 
la transferencia. 
En consecuencia entendemos urgente abordar un sistema definitivo y suficiente de 
financiación de las autonomías, en orden a su importancia y necesidades, contemplando 
los criterios de equilibrio y solidaridad para evitar caer en la sola descentralización 
administrativa. 
Se compromete a cumplir y hacer cumplir todos los extremos de las Leyes de Hacienda 
y de la Sindicatura de Cuentas, tanto en procedimientos y en plazos, como en la puesta 
en funcionamiento de los correspondientes órganos jurisdiccionales, llegado el caso. 
Pero este diseño o proyecto de Comunidad Valenciana fuerte y respetada, quedaría en 
mera intención, si el soporte sobre el que ha de levantarse no fuera el adecuado. 
Instar a la Administración Central a la disminución de las cotizaciones a la Seguridad 
Social hasta equipararlas al nivel medio de la C.E.E. 
Or una parte, ejecutar los programas estatales de apoyo al empleo; y de otra, desarrollar 
los propios programas de fomento y promoción 
Pero igual de prioritario es para el sector, que, junto a la acción directa y concreta del 
Consell, se produzca una decidida actividad reivindicativa ante el Gobierno Central, 
para la defensa de nuestros intereses agrícolas ante el Mercado Común. 
Para el sector citrícola y hortofrutícola, especialmente maltratado en las negociaciones 
de Adhesión al Mercado Común, como así ha reconocido ya el Secretario de Estado, 
Señor Solbes; es preciso instar al Gobierno Central para: 
Y para potenciar una adecuada reconversión varietal mediante ayudas, tanto de origen 
nacional como comunitario. 
Hasta el límite marcado por la Constitución Española 
Para lo cual deberán tener mejor participación en los ingresos del Estado y de la 
Comunidad Autónoma 
Nuestro comercio exterior está en declive, al igual que el resto de las exportaciones 
españolas en general. 
En canvi, si volem que quede ben clar que nosaltres defensem totalment el sistema 
autonòmic, tal com ho reconeix la nostra Constitució, reafirmant la unitat indissoluble 
d’Espanya que s’enriqueix amb el pluralisme i varietat de les Autonomies. 
Apostem totalment per la normalització de la llengua valenciana però dins d’una solució 
constitucional i estatutària. 
Però fonamentalment estimem necessari, per aconseguir eixa normalització de la que 
s’ha parlat, la necessitat d’un pacte lingüístic del qual siguen part, com a mínim, totes 
les forces polítiques de manera que es definesca una política comú en la matèria dins de 
la Constitució i de l’Estatut. 
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Grups progressistes 
Segments 
Dentro de los grandes parámetros de la economía española e internacional.  
Para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana en el marco de España y del Proyecto 
Europeo. 
Haremos uso para ello de fondos propios y del Fondo Social Europeo. 
Basada en la solidaritat i lliure col·laboració supranacional entre els diferents pobles 
d’Espanya, d’Europa i de la resta del món. 
Es manament constitucional i estatutari que els poders públics atendran amb eficàcia la 
resolució dels problemes bàsics dels ciutadans i ciutadanes. 
 
7.2.5.3. Legislatura III  
Grups conservadors 
Segments 
Disminuir la carga fiscal sobre las viviendas con especial referencia —aunque sea este 
un tema de gobierno nacional al no incremento del impuesto sobre bienes inmuebles, 
vulgarmente conocido por todos los ciudadanos como «catastrazo».  
Desde el punto de vista sectorial, reviste especial trascendencia la situación del sector 
hortofrutícola claramente discriminado respecto al de otros socios comunitarios, como 
Italia y Francia que cuentan con ayudas para exportar a terceros países y a los de la 
propia Comunidad Europea, de cuantía muy superior a las que goza España en el primer 
caso.  
En materia sanitaria, asumimos plenamente los principios constitucionales de 
universalización de la salud para todos los españoles y convencido de la necesaria 
solidaridad social defendemos la universalización del sistema sanitario. 
También promulgaríamos una ley del libro, que establezca las condiciones necesarias 
para que se consolide en nuestra comunidad un sector editorial potente, como ya existe 
en otras capitales españolas. 
Por razones que, pienso, son conocidas, nuestra Comunidad Valenciana ha quedado en 
un plano muy secundario a la hora de las inversiones y la atención económica del 
gobierno central. 
Termino volviendo a ofrecer todo el Grupo Popular y al partido que lo sustenta en el 
afán común de hacer que entre todos nuestra comunidad deje de estar en la línea de las 
desfavorecidas, para pasar a ser de las primeras, no sólo de España sino de toda la 
Comunidad Europea. 
Propugnant un estat espanyol en el qual per les seues estructures econòmiques, socials i 
culturals càpia la nostra comunitat en aquest triple terreny tal i com volem. 
L model que ens ofereixen pretén construir l’estructura política de la nostra comunitat i 
de l’Estat espanyol en funció d’una divisió de la societat en esquerres i dretes.  
En la construcció de l’Europa que ens ha tocar viure la qüestió està entre regions més o 
menys desenrrotllades i que el nuc gordià de la política espanyola i valenciana, el gran 
debat nacional estriba en la concepció centralista o autonomista de l’Estat, 
No hem d’ oblidar, i aquesta Cambra menys que ningú, que els valencians som per tot 
tipus de raons una nació dins d’un Estat 
L’entrada en vigència de l’acta única europea, la potenciació de la nostra comunitat en el 
marc de l’Europa de les regions, la nostra projecció a nivell nacional i internacional, la 
nostra capacitat d’ influir en les grans decisions del govern central i la dignificació de la 
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vida política, són qüestions fonamentals que necessiten per al seu adequat tractament d’ 
un govern autonòmic ferm i reivindicatiu. 
 
Grups progressistes 
Segments 
Nuestro contexto es, evidentemente, la Comunidad Económica Europea, no sólo como 
mercado único, sino como un ámbito del que formamos parte y en el que deseamos 
situarnos en buena posición. En este sentido, el dinamismo de la sociedad valenciana y 
los recursos de que dispone permiten que nuestro objetivo para los próximos cuatro años 
sea una clara convergencia con los niveles de empleo y bienestar de las regiones más 
desarrolladas de Europa. 
Por lo que respecta a la conexión ferroviaria europea, vamos a continuar defendiendo los 
intereses valencianos para lograr que se potencie el eje mediterráneo y la comunicación 
con Madrid. 
El objetivo de la Generalitat es complementar las acciones emprendidas por el Estado, 
orientadas a favorecer el equilibrio territorial 
De acuerdo con nuestros compromisos electorales, atenderemos estas necesidades en 
colaboración con los ayuntamientos y el Estado. 
Estamos dispuestos a aprovechar más y mejor los diagnósticos de las deficiencias y las 
propuestas de modificación que nos hagan los órganos de control externo e interno de la 
administración. 
El moment polític, les perspectives polítiques immediates ja no són, evidentment, les 
mateixes de fa quatre anys, ni a nivell del nostre país ni d’Espanya i Europa ni a escala 
mundial, 
Articular mecanismes de relació estables entre la Generalitat i l’ administració central 
per a la definició i la presa de decisió en la política europea. 
Mercat Interior Únic exigeix accelerar els canvis necessaris en el conjunt de la nostra 
economia per tal que aquesta data no siga l’inici fatal d’un hipotètic declivi, ans bé la 
confirmació de les possibilitats certes d’una economia valenciana competitiva i 
solidària, al servei del nostre poble i al servei d’una Europa igualment solidària. 
L’execució sense retards de les pretermissions del primer pla nacional de carreteres pel 
que respecta a les autovies valencianes (completant el tram de l’autovia València-
Madrid des de Caudete a Honrubia). 
 
7.2.5.4. Legislatura IV  
Grups conservadors 
Segments 
Er a d'això no hem d’oblidar, i este parlament menys que ningú, que els valencians som, 
per tot tipo de raons, una nació dins d’un estat. 
Com a conseqüència de tot açò, la Comunitat Valenciana no ha tingut la personalitat 
diferenciada que mereix en l’estat de les autonomies, a pesar de contar en una de les 
societats mes dinàmiques del conjunt d’Espanya i, possiblement, d’Europa 
Front a atres comunitats autònomes. 
No anem a escatimar ni un sol esforç per a conseguir el nostre objectiu de vore realisat 
el proyecte d’una Comunitat Valenciana, en peu d’igualdat en les autonomies mes 
avançades de l’estat espanyol 
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Vengo a este debate con la satisfacción de ser uno más de los que han luchado por la 
configuración autonómica de España, por la instauración de un sistema de valores 
democráticos y por la construcción de una alternativa sólida para esta comunidad. 
Para gobernar. Tengo la conciencia clara de que muchos valencianos piensan que no 
hemos estado bien gobernados y que la Comunidad Valenciana no ocupa el lugar que se 
merece en el contexto español y europeo. 
Quiero una mayor y mejor presencia valenciana en los ámbitos de decisión españoles y 
europeos. 
Soy consciente de que muchas medidas de política económica, necesarias para 
aprovechar la recuperación, son competencia del gobierno central y que, en buena parte, 
no se están adoptando por la grave crisis política que atraviesa. 
Mientras esa reforma se produce, no vamos a aceptar un criterio de reparto de 
participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado como el actual y 
pediremos un mayor peso del criterio de población. 
Hay que exigir al gobierno central la finalización inmediata de la autovía Madrid—
Valencia, que la planificación ferroviaria contemple la alta velocidad para nuestra 
comunidad, e  
Creo firmemente que ganaremos el futuro y que entre to dos colocaremos a esta 
comunidad en el grupo de cabeza de las regiones de Europa. 
 
 
Grups progressistes 
Segments 
Hem passat una crisi molt important que a la societat valenciana li ha afectat en bona 
mesura abans que a altres comunitats de l’estat.  
Hui moltes decisions es prenen a Brussel·les, i és veritat, però moltes decisions es 
prenen ací i tal vegada les més importants. 
Ara entrarem en un període de negociació amb la Comunitat Europea, i entrarem, 
naturalment, en una redefinició del que són les polítiques agràries,  
Hui, afortunadament, el govern d’Espanya, o Espanya en el seu conjunt en este cas, 
perquè de tots els ciutadans espanyols i de tota Espanya es tracta, té una política 
mediterrània, la qual cosa no ha existit mai en este país.  
La veritat és que la política mediterrània, que es concretarà en una pròxima conferència 
que tindrà lloc ací, té clarament un defensor, que és el govern espanyol 
, diria jo, de tota Espanya que ha regulat l’accés objectiu a la funció pública. I  
No he tingut ocasió tampoc de sentir quines són les mesures que es prendran contra la 
sequia, o la sequera, si es vol, però en qualsevol cas vull dir que la Generalitat 
Valenciana té en marxa ja una sèrie d’actuacions molt importants d’este que és un 
problema bàsic de tots els ciutadans d’Espanya, però especialment d’esta comunitat.  
Si eixa no és la seua política de futur, m’alegraré i hi donaré suport, perquè crec que 
això és el que necessitem tots els ciutadans d’esta comunitat i tots els ciutadans 
d’Espanya també. 
Una Espanya i una Europa federals de les quals formem part. 
Consell Econòmic i Social de l’Estat esdevé fonamental per a garantir que les opcions 
de la política econòmica i monetària d’Espanya no és fan al marge o en contra dels 
nostres interessos. Propiciar el debat i la par ticipació més ampla de la societat en este 
moment de revisió previst en el procés de construcció de la Unió Europea és en conjunt 
treballar per eixe procés federalitzant d’Espanya i d’Europa que possibilite pas per pas 
encaixar sense tensions la voluntat dels pobles, la del nostre poble,  
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Si l’element clau de la posició competitiva del País Valencià en el context estatal i 
europeu és el seu capital humà, i aquest depèn bàsicament de la formació, és precís 
desenvolupar les previsions de la LOGSE,  
’Enfrontaments entre comunitats autònomes  
És vital que la nostra comunitat ocupe el seu lloc en la construcció de la unitat política 
europea, assumint el protagonisme que li correspon en la resolució dels problemes que 
la dialèctica estats-pobles planteja en aquest moment la construcció de la unitat europea. 
El Comitè de les Regions, com a entitat democràtica i participativa dels pobles de la 
Unió 
 
7.2.5.5. Legislatura V.1  
Grups conservadors 
Segments 
El peso de nuestra Comunidad en el panorama nacional e internacional es mucho mayor 
que cuando accedimos al gobierno, y el dinamismo económico y social de la Comunidad 
Valenciana es hoy punto de referencia para el resto del Estado. 
Y para ello, es necesario un proyecto global de futuro que permita enfrentarnos a esas 
tareas con seguridad, conscientes de estar trabajando unidos en una empresa común. 
El acceso de nuestra comunidad a los grandes centros de decisión internacional 
redundará en una mayor proyección exterior de todos nuestros sectores. Por ello, 
nuestros intereses en Europa deben hacer oír su voz de una manera eficaz. 
Nuestra delegación en Bruselas deberá impulsar la participación de la Comunidad 
Valenciana en los diferentes foros de la Unión Europea. De  
Sólo si somos capaces de estar en la nueva Europa con fuerza podremos hacer valer 
nuestros puntos de vista y acercar a nuestros intereses las grandes decisiones que sin 
duda cada día nos afectan más. 
La posición que ocupamos dentro del sistema autonómico español puede ser potenciada 
si sabemos actuar con acierto y mantenemos una postura estable y definida como 
comunidad. 
A nueva propuesta que planteé hace pocos meses es, a mi juicio, la más realista de 
cuantas han sido lanzadas al escenario político, por cuanto pretende asentar las bases 
que sirvan para consolidar la España de las autonomías, apartándonos de aquellas 
reivindicaciones que sólo conducen a conflictos y a posiciones encontradas. 
Los diecisiete años de vigencia de nuestro Estatuto y la afirmación de nuestra 
comunidad no nos exime de una re forma que consolide el nivel del autogobierno y 
reconozca el hecho diferencial valenciano, dentro de un espíritu de lealtad a la 
Constitución y de solidaridad con el resto de los pueblos de España. 
Desde marzo de 1996 hemos firmado con el Estado veintiún acuerdos de transferencias. 
Somos la comunidad autónoma que ha asumido más competencias y servicios. 
Seré incansable en la tarea emprendida para que esta co munidad alcance el máximo 
nivel de competencias posible. Con respeto al resto de comunidades autónomas y con 
lealtad al Estado, plantearemos nuestra posición exigiendo una respuesta apropiada a la 
historia y a las necesidades de nuestra comunidad. 
Exigiremos un reparto del agua justo en España que dote de recursos hídricos a nuestras 
cuencas deficitarias y, a su vez, seguiremos creando las infraestructuras necesarias para 
una mejor utilización y aprovechamiento y para que nuestros ríos, y en concreto el 
Segura, puedan gozar de la salubridad que nunca antes debieron perder. 
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Con los grandes proyec tos en infraestructuras, la Comunidad Valenciana verá sus 
tancialmente elevado su potencial de crecimiento en el futuro y evitará el riesgo de 
quedar marginada de la gran red de transporte que unirá a España con el resto de los 
europeos. 
Nuestra condición de miembros de pleno derecho de la nueva Europa unida nos ofrece 
oportunidades magníficas que bajo ningún concepto podemos desperdiciar. 
Tenemos la oportunidad de conseguir que la voz de todos los ciudadanos pueda ser 
escuchada, de que puedan sentirse parte de un proyecto colectivo, de un todo. 
Y ese proyecto histórico de la Comunidad Valenciana del siglo XXI aúna, y es capaz de 
integrar Ausiàs March e Internet, Luis Vives e Infoville, el Tribunal de las Aguas y el 
euro. 
 
 
Grups progressistes 
Segments 
I hem de ressaltar que el País Valencià i Espanya tenen unes institucions públiques més 
febles en pressupostos, nombre de treballadors, serveis públics oferts als ciutadans, 
etcètera, que la immensa majoria de països de la Unió Eu ropea. 
Pensem que les valencianes i els valencians tenim els mateixos drets nacionals que la 
resta de nacions o nacionalitats que conformen l’Estat espanyol. Estem convençuts que 
ha arribat l’hora de resoldre aquest greuge històric que patim els valencians. 
I ens preocupa, ens preocupa la diferència abismal entre les seues declaracions i les 
declaracions del màxim dirigent del seu partit fetes recentment en el Parlament estatal 
durant el debat sobre l’Estat de la nació.  
No ens agrada negar allò que és cert respecte a la generació d’ocupació en el País 
Valencià durant l’últim període. Les dades, tant de I’EPA com de l’Inem, així ho 
indiquen i ens felicitem de la millora relativa de la situació de l’atur al País Valencià, el 
mateix que ha ocorregut a nivell general en tot l’Estat espanyol. 
En la inversió en I+D, vital per a la subsistència de les nostres empreses, som la quinta 
comunitat autònoma d’Espanya, però començant per la cua 
Deu pensar que amb declaracions triomfalistes pot ocultar les seues mancances de 
gestió, perquè encara no fa massa dies tenia vosté la barra de manifestar que la 
Comunitat Valenciana era el motor d’Espanya. 
Estem pitjors que la mitjana de les comunitats autònomes 
Per què la nostra economia creix per baix de la mitja espanyola? Per  
I estarà obert i tindrem a partits nacionalistes prement, en un benefici totalment parcial, 
en un interés també parcial, i tanmateix no haurem conclòs el que és l’Espanya de les 
autonomies.  
 
7.2.5.6. Legislatura V.2  
Grups conservadors 
Segments 
Este crecimiento ha generado empleo y reducido el paro, arrojando un balance muy 
superior al de la media española y significativamente superior al peso ponderado de 
nuestro producto interior bruto en el conjunto nacional.  
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Compartirán conmigo que se trata de una infraestructura de carácter estratégico de 
primer orden en el ámbito nacional e internacional, que favorecerá el incremento de la 
competencia en el mercado del gas y contribuirá definitivamente a resolver nuestro 
déficit energético.  
Pero a pesar del esfuerzo desplegado, no se consigue eliminar el estrangulamiento que 
representa nuestro déficit histórico de recursos hídricos, razón por la cual la aprobación 
del Plan hidrológico nacional era una cuestión de Estado especialmente compleja y no 
exenta de tensiones políticas y territoriales y que hoy es ya una realidad incuestionable. 
Esta circunstancia ha inducido al Gobierno Valenciano a aprobar recientemente un 
documento esencial para la estrategia española de desarrollo sostenible, en el contexto 
de las directrices planteadas por la Unión Europea. 
Se trata de un proyecto estratégico que plantearemos en estrecha coherencia con el sexto 
Programa de acción de la Unión Europea y la Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible. 
. Cuando otras comunidades y la Administración General del Estado arrancaban sus 
proyectos de Sociedad de la Información, nuestra Comunidad ya iba por el segundo 
plan, en el que el proyecto Infoville 21 ha vuelto a ser reconocido como pionero en el 
ámbito europeo, como lo fue en su día con el primero. 
Señorías, el programa político del Partido Popular, tal y como se recoge también en el 
artículo 31.2 de la Constitución Española, considera necesario profundizar en las 
garantías que deben establecerse para conseguir un adecuado control de los recursos 
públicos, tanto desde el punto de vista de la legalidad como de la eficiencia y eficacia en 
su gestión, garantizando de este modo una mayor transparencia en la gestión de 
aquellos. 
Me comprometo a afianzar el papel primordial de la Comunidad Valenciana en ese 
ámbito y, en general, en todo aquello que suponga una presencia en los debates que 
presidan el futuro de las regiones y los poderes locales en Europa. 
Una comunidad en la que todos, hombres y mujeres, tengan cabida; una comunidad 
vertebrada, reconocida y apreciada en España y en Europa. 
 
Grups progressistes 
Segments 
El problema és profund, i no se solucionarà només amb una canvi de cares, no se 
solucionarà només amb un canvi de persones ací o a Madrid. 
En matèria d’oci el seu govern ha compromés fins avui 
300.000 milions de pessetes, convertintse així en el principal inversor del sector a 
Espanya.  
Però, bé, en qualsevol cas s’ha reduït el pressupost de suport a les empreses, la 
productivitat de la indústria valenciana és 14 punts inferior a la mitjana espanyola, i les 
exportacions de la nostra comunitat han perdut pes relatiu en el conjunt estatal. Les 
empreses van perdent competitivitat i els salaris i la renda familiar segueixen per baix de 
la mitjana espanyola.  
. I d’eixe corredor econòmic que concentra gairebé la meitat de les exportacions de tota 
Espanya depén en gran mesura no sols el nostre desenvolupament sinó el de tot el país. 
En una etapa de creixement econòmic és un gran moment per a redistribuir. Però vostés 
han incrementat les desigualtats tant a la nostra comunitat com a la resta d’Espanya. 
Segons l’Eurostad, durant el govern del PP la despesa social a Espanya ha caigut de tal 
manera que ja se situa per davall de Grècia i Portugal.  
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El Pla gerontològic. Ara, des de la talaia del Ministeri de Treball, el que se n’ha anat, i 
amb dades dels informes del seu propi departament, podrà reflexionar sobre una 
lamentable gestió que ha deixat ací a la comunitat i ens ha situat a la cua d’Espanya. 
Per una reforma del Senat que obriga un nou esquema de relació entre les comunitats 
autònomes des de la cooperació per fer fort a Espanya, i també per la participació de 
l’Estat en els processos de decisió de la Unió Europea que ens afecten directament. 
Com sí que han fet altres comunitats. Poc de poder valencià ha hagut en matèria 
financera, ni tampoc en aconseguir almenys més inversions territorialitzades de l’Estat 
 
7.2.5.7. Legislatura VI  
Grups conservadors 
Segments 
Nosaltres vam recuperar l’autogovern i la democràcia al mateix temps, i per això cada 
vegada que votem, a més de pronunciarnos en termes polítics, fem un acte de 
confirmació de la nostra intenció de voler seguir sent un poble diferenciat entre els 
pobles que caminen junts. 
Hui ser de la nostra comunitat és senyal que s’és innovador, actual i avançat, complidor i 
exigent, modern i integrat. No sols som part d’Europa, sinó que a més ara contribuïm 
que Europa seguisca sent. 
El segle XXI, en canvi, s’inicia gaudint de totes les expectatives que hagueren volgut 
vore en qualsevol moment complides o en marxa, ben situats en una Espanya 
constitucional i democràtica i en una Europa unida de la qual som protagonistes actius 
Per primera vegada en la nostra història disfrutem d’un marc institucional estable que 
ens garanteix la llibertat a través de la democràcia, la igualtat gràcies a la nostra 
participació solidària a Espanya i a Europa i el respecte a la nostra pròpia personalitat 
diferenciada a través del nostre Estatut d’Autonomia 
El transvasament és per a nosaltres l’expressió política de la importància que Espanya i 
Europa donen o volen donar a la nostra comunitat.  
Hem de continuar amb l’aposta per a millorar tots els nostres índexs de competitivitat, 
que permeten als nostres sectors productius seguir mantenint el constant creixement que 
durant estos anys ens està col·locant com una de les regions més pròsperes d’Espanya i 
d’Europa, des de l’agricultura fins al turisme, passant per la indústria i el comerç. 
Ser Espanya i ser Europa és el nostre gran avantatge. I és més, l’ampliació del nostre 
espai polític cap a l’Europa de l’est ens obri un immens mercat on els nostres productes 
Tenim l’enorme sort de poder fer els nostres plantejaments dins el marc d’estabilitat que 
ens dóna la Constitució i els tractats europeus. Tenim l’enorme sort de ser un poble 
perfectament integrat en un projecte del qual som absolutament responsables i del qual 
formem part des de fa molts segles, que és Espanya, i des de fa uns anys de ser una regió 
que, junt a Espanya, està contribuint a una de les aventures més apassionants de l’era 
moderna, que és la Unió Europea.  
I, per a serlo, hem de tindre present el paper que com a comunitat autònoma ens 
correspon en el concert nacional i europeu. 
En el marc de la Constitució Espanyola, plantejar l’existència d’un model valencià 
d’autonomia 
I, en tercer lloc, perquè el nostre Estatut d’Autonomia és la referència política, ja no sols 
d’una comunitat autònoma espanyola sinó d’una regió europea, en el moment en què la 
Unió està aprovant una Constitució en què contempla el paper de les seues regions. 
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Des de prestar un servici bàsic en el racó més allunyat del nostre territori fins a influir en 
les decisions que ens puguen afectar a Madrid o Brussel·les són responsabilitats que la 
Generalitat ha de desenrotllar en les millors condicions. 
Senyories, no em faltarà la determinació per a estar a l’altura de la responsabilitat que 
estic demanant, perquè per a mi no hi ha major honor que ser president de la Generalitat 
i, des d’esta responsabilitat, fer que la nostra comunitat funcione amb el seu màxim 
autogovern, lleial respecte a l’Estat, i se senta, en la seua condició de nacionalitat 
històrica, lleial respecte a Espanya i a la Unió. 
 
Grups progressistes 
Segments 
Som la segona Comunitat que més els ha incrementat. Espanya és el segon país que més 
els ha incrementat. Ja ens hem passat el doble, i en el País Valencià quatre vegades, del 
que diuen els compromisos de Kyoto.  
Una reforma per a aprofundir el sistema democràtic i per a posar esta comunitat en el 
lloc que li correspon dins del conjunt estatal. 
I que precisament per això aspira a tindre en la seua mà totes les ferramentes necessàries 
per a defendre els seus interessos en condicions d’igualtat amb altres comunitats més 
avançades. 
Si de veritat vol que esta comunitat estiga en primera línia de l’autonomisme espanyol, 
done un pas endavant  
Però el que deu fer, i jo li ajudaré en el que puga, és que les inversions de l’Estat es 
facen de la manera més ràpida possible perquè este projecte important siga una realitat 
en l’any 2006. 
 
7.2.5.8. Legislatura VII  
Grups conservadors 
Segments 
Este discurs també va dirigit a la resta dels espanyols. Esta comunitat autònoma se sent 
forta i segura de si mateixa i, per tant, preparada i disposada per assumir lideratges 
territorials amb l’ambició i ferma convicció de contribuir al projecte col·lectiu que és 
Espanya. 
Hui més de la meitat dels espanyols vivim en quatre comunitats autònomes que 
superem, cada una, els cinc milions d’habitants reals:  
Senyories, tres són els grans eixos sobre els quals ordenar les iniciatives del govern 
autonòmic que ens permeten aconseguir al mateix temps, tres grans objectius: el primer 
d’ells, és retallar la distància en les regions més pròsperes d’Europa per arribar a ser una 
d’elles; el  
L’ocupació industrial generada a tota Espanya s’ha creat a la Comunitat Valenciana. 
Pertanyem a una nació democràtica, oberta, inexcusable en el panorama internacional i 
disfrutem de la major coalició política de tota la història continental: la Unió Europea. 
Mirem  
Mirar cap al futur és desenrotllar el nostre Estatut amb la major ambició possible, amb 
més ambició, a més, dins de la Constitució espanyola, constitució de la qual reivindique 
les seues llibertats, drets, obligacions, símbols i consensos. 
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Grups progressistes 
Segments 
Tampoc servix de res mirar cap a un altre costat, mentre des de la Unió Europea li diuen 
reiteradament que la legislació del País Valencià en matèria d’urbanisme no s’ajusta a la 
legislació comunitària. 
És un sistema en què els governs tenen l’obligació de ser responsables i transparents 
davant la ciutadania i les institucions de control polític; on els governs tenen limitat el 
seu poder per un estat de dret imparcial i igual per a tots; on és essencial el respecte a 
l’acció política de l’oposició, a les minories polítiques i socials existents en una societat; 
on el govern no pot limitar ni voler controlar l’autonomia de la societat civil i on hi ha 
mitjans de comunicació, especialment quan estos són públics, que informen 
objectivament, donen veu a totes les opcions polítiques i socials, afavorixen el 
pluralisme social i no confonen la informació amb propaganda. 
Esta és una comunitat que va manifestar clarament, mitjançant els seus representants, la 
vocació de lleialtat a un projecte col·lectiu, Espanya, que cada dia més es situa entre els 
països més avançats des del punt de vista econòmic i social del món. 
Podem ser de veritat referència i senya de progrés i prosperitat dintre d’un país, Espanya 
La seua responsabilitat com a president de La Generalitat i de tots els valencians l’obliga 
a col·laborar lleialment amb el Govern d’Espanya i amb la resta de comunitats veïnes 
per millorar les condicions de vida dels valencians i valencianes. 
Els distints sistemes han perjudicat esta comunitat situantmos entre les comunitats 
autònomes d’Espanya que pitjor finançament per capita té al llarg de la recent història 
democràtica en el nostre país; 
L’assignació de la inversió territorialitzada de l’estat, per governs de distint signe, en 
relació al que aporten al conjunt d’Espanya. 
7.2.5.9. Legislatura VIII.1 
 
Grups conservadors 
Segments 
Democràtic d’autogovern, basat en la Constitució espanyola i el nostre Estatut 
d’autonomia 
y el resto de España que luchamos por la paz y por la libertad.  
En estas Cortes no hay espacio para la confrontación violenta y la ruptura antisistema; 
hay espacio para el diálogo y la confrontación de ideas y de propuestas.  
La societat ens exigix que fem tot el que siga necessari per a liderar l’eixida de la crisi 
econòmica, institucional i de confiança que està travessant Espanya. 
Corts una reforma del sistema electoral de la Comunitat Valenciana perquè dins de la 
Constitució els ciutadans puguen triar els seus diputats per circumscripcions 
uninominals 
València i Alacant són la tercera i quarta província més poblades de tota Espanya. 
Som una de les regions més competitives d’Europa 
Conseguir que nuestra identidad, nuestros activos y atractivos hagan de este lugar el 
sitio perfecto para vivir, para visitar y para invertir, y contribuir a crear empleo para que 
España salga de la crisis en los próximos dos años. 
. Y también somos la comunidad que tiene un menor coste de sus altos cargos para los 
ciudadanos en relación a las tres grandes comunidades de España 
Senyories, la Comunitat Valenciana és una part important d’Espanya 
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España necesita un nuevo impulso, un gobierno que gobierne, un gobierno que tome 
decisiones, un gobierno que defienda nuestros intereses en España, en Bruselas y en el 
mundo. 
Tenemos que fortalecer la marca «país España» y apostar por una España doblemente 
leal: con el futuro de la nación y con el futuro de cada una de sus comunidades 
autónomas 
 
Grups progressistes 
Segments 
Y además ustedes pueden conveniar con el Gobierno de España algo muy importante, 
que es la economía sumergida, cómo se hace aflorar la economía sumergida.  
Tenim més atur que la resta d’Espanya, i cal analitzarho. 
 
 
7.2.5.10. Legislatura VIII.2 
 
Grups conservadors 
Segments 
Un partido sin complejos, que cree en España y en la Comunidad Valenciana, en la 
Constitución y en el Estatut de autonomía 
A grave situación que atraviesa España exige que actuemos con lealtad, altura de miras 
y unidad para poder conseguir que la Comunidad Valenciana y España salgan cuando 
antes de esta crisis. 
Señorías, una vez más les diré que el paro es el principal problema de la Comunidad 
Valenciana y de España 
 
Grups progressistes 
Segments 
Convenie con el Gobierno de España iniciativas necesarias para hacer aflorar la 
economía sumergida que evade cada año 24.000 millones a la hacienda pública aquí en 
nuestra comunidad y a la Seguridad Social. Y  
Nosotros le emplazamos a que negocie con el Gobierno de España  
Dóna igual qui governe Espanya, siga el seu partit o al que jo pertany: impulse la 
reforma de l’Estatut pendent de tramitació per a garantir que les inversions de l’estat es 
corresponguen amb la nostra població,  
 
 
7.2.5.11. Legislatura IX 
Grups conservadors 
Segments 
En lo que no nos pondremos de acuerdo, y mantenemos todas nuestras reservas –y por 
eso, con una mano tendida, pero votaremos en contra de su investidura–, será en todo lo 
que nosotros consideramos que se acerca al populismo o al nacionalismo.  
¡Oiga!, pero esa confrontación entre España y la Comunidad Valenciana, ¿a qué viene?, 
como si fuéramos algo distinto  
El nacionalismo es siempre una carrera hacia la independencia .  
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¡Oiga!, lo repito por si alguien no lo ha entendido . No existe nacionalismo moderado . 
Siempre es extremista y siempre, para garantizar su propia supervivencia, intenta no 
asustar e ir paso a paso . Pero el resultado es siempre tóxico: pedagogía del odio, 
adoctrinamiento, propiciar el conflicto permanente con España,  
Defenderemos la autonomía de la Comunitat Valenciana dentro de una gran nación que 
es España  
Y también nos tendrán en contra si atacan, de alguna manera, las señas de identidad de 
nuestro pueblo valenciano o promueven cualquier movimiento que pueda poner en 
peligro la unidad de España  
 
 
Grups progressistes 
Segments 
I també farem una auditoria ètica, la primera auditoria ètica d’una institució pública a 
Espanya 
El debat sobre el canvi de finançament autonòmic no és un debat entre partits, no és un 
debat ni fins i tot identitari. És un debat sobre que en una democràcia, en una 
Constitució com l’espanyola, no pot haverhi ciutadans de segona en l’accés als serveis 
públics fonamentals .  
 

 
7.2.6. Freqüència d’elements lingüístics. 
7.2.6.1. Elements lingüístics I  
Grups conservadors 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 68 
 Topos 1 3 
  Administració 0 
  Autonomia 12 
  Ciutadania 0 
  Competència 0 
  Estatut 2 
  Generalitat 2 
  Govern 3 
  Institució 0 
  Institució 3 
  País 1 
  Poble 3 
  Terra 0 
  Transferència 0 
 Topos 2 3 
  Administració 1 
  Centralista 8 
  Comunitat 16 
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  Constitució 0 
  Espanya 4 
  Estat 3 
  Europa 1 
  Govern 1 
  Institució 0 
  Nació 2 
  País 0 
  Poble 0 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Govern 0 
  País 0 
  Poble 0 
  Terra 0 
 
 
Grups progressistes 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 398 
 Topos 1 23 
  Administració 20 
  Autonomia 32 
  Ciutadania 12 
  Competència 24 
  Estatut 25 
  Generalitat 35 
  Govern 43 
  Institució 21 
  Nació 2 
  País 10 
  Poble 9 
  Regió 4 
  Terra 13 
  Transferència 12 
 Topos 2 7 
  Administració 2 
  Centralista 5 
  Comunitat 50 
  Constitució 3 
  Espanya 5 
  Estat 13 
  Europa 2 
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  Govern 2 
  Institució 1 
  Nació 5 
  País 0 
  Poble 0 
  Regió 0 
  Terra 3 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 0 
  Govern 8 
  Institució 0 
  País 0 
  Poble 4 
  Terra 3 
 
7.2.6.2. Elements lingüístics II  
Grups conservadors 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 375 
 Topos 1 22 
  Administració 24 
  Autonomia 41 
  Ciutadania 3 
  Competència 7 
  Estatut 14 
  Generalitat 14 
  Govern 31 
  Institució 11 
  Nació 0 
  País 1 
  Poble 14 
  Regió 0 
  Terra 8 
  Transferència 7 
  Autoorganització 0 
 Topos 2 16 
  Administració 3 
  Centralista 16 
  Comunitat 62 
  Constitució 6 
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  Espanya 9 
  Estat 7 
  Europa 13 
  Govern 16 
  Institució 0 
  Nació 14 
  País 1 
  Poble 0 
  Regió 4 
  Terra 4 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 0 
  Govern 1 
  Institució 0 
  País 1 
  Poble 2 
  Terra 3 
 
Grups progressistes 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 341 
 Topos 1 22 
  Administració 18 
  Autonomia 14 
  Ciutadania 20 
  Competència 10 
  Estatut 9 
  Generalitat 38 
  Govern 58 
  Institució 15 
  Nació 6 
  País 9 
  Poble 19 
  Regió 2 
  Terra 2 
  Transferència 3 
  Autoorganització 0 
 Topos 2 5 
  Terra 0 
  Administració 2 
  Centralista 7 
  Comunitat 27 
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  Constitució 2 
  Espanya 4 
  Estat 4 
  Europa 9 
  Govern 3 
  Institució 0 
  Nació 6 
  País 0 
  Poble 1 
  Regió 0 
  Transferència 1 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 3 
  Govern 5 
  Institució 5 
  País 1 
  Poble 6 
  Terra 5 
 
7.2.6.3. Elements lingüístics III  
Grups conservadors 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 390 
 Topos 1 16 
  Administració 19 
  Autonomia 20 
  Ciutadania 28 
  Competència 17 
  Estatut 5 
  Generalitat 14 
  Govern 39 
  Institució 12 
  Nació 13 
  País 0 
  Poble 15 
  Regió 4 
  Terra 7 
  Transferència 2 
 Topos 2 11 
  Administració 0 
  Centralista 11 
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  Comunitat 91 
  Constitució 7 
  Espanya 5 
  Estat 12 
  Europa 8 
  Govern 9 
  Institució 0 
  Nació 10 
  País 2 
  Poble 0 
  Regió 3 
  Terra 0 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 3 
  Govern 2 
  Institució 1 
  País 0 
  Poble 2 
  Terra 2 
 
   
Grups progressistes 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 285 
 Topos 1 15 
  Administració 3 
  Autonomia 13 
  Ciutadania 26 
  Competència 2 
  Estatut 5 
  Generalitat 47 
  Govern 9 
  Institució 14 
  Nació 6 
  País 7 
  Poble 6 
  Regió 1 
  Terra 4 
  Transferència 2 
 Topos 2 9 
  Administració 6 
  Centralista 7 
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  Comunitat 26 
  Constitució 1 
  Espanya 5 
  Estat 11 
  Europa 32 
  Govern 0 
  Institució 1 
  Nació 7 
  País 4 
  Poble 0 
  Regió 6 
  Terra 0 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 2 
  Govern 0 
  Institució 1 
  País 0 
  Poble 0 
  Terra 7 
 
 
7.2.6.4. Elements Lingüístics IV  

Grups conservadors 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 353 
 Topos 1 8 
  Administració 21 
  Autonomia 22 
  Ciutadania 23 
  Competència 10 
  Estatut 3 
  Generalitat 22 
  Govern 42 
  Institució 4 
  Nació 8 
  País 0 
  Poble 17 
  Regió 0 
  Terra 2 
  Transferència 5 
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 Topos 2 11 
  Administració 0 
  Centralista 9 
  Comunitat 66 
  Constitució 0 
  Espanya 14 
  Estat 12 
  Europa 21 
  Govern 7 
  Institució 0 
  Nació 9 
  País 3 
  Poble 0 
  Regió 8 
  Terra 0 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 1 
  Govern 0 
  Institució 0 
  País 0 
  Poble 3 
  Terra 2 
 
 
Grups progressistes  
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 342 
 Topos 1 11 
  Administració 7 
  Autonomia 3 
  Ciutadania 31 
  Competència 7 
  Estatut 2 
  Generalitat 54 
  Govern 44 
  Institució 10 
  Nació 4 
  País 13 
  Poble 17 
  Regió 1 
  Terra 8 



70 
 

  Transferència 4 
 Topos 2 14 
  Administració 2 
  Centralista 4 
  Comunitat 47 
  Constitució 3 
  Espanya 15 
  Estat 9 
  Europa 13 
  Govern 4 
  Institució 0 
  Nació 6 
  País 1 
  Poble 0 
  Regió 0 
  Terra 0 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 3 
  Govern 2 
  Institució 0 
  País 0 
  Poble 1 
  Terra 2 
 
 
7.2.6.5. Elements Lingüístics V.1  
Grups conservadors 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 167 
 Topos 1 3 
  Administració 3 
  Autonomia 5 
  Ciutadania 16 
  Competència 4 
  Estatut 3 
  Generalitat 7 
  Govern 18 
  Institució 4 
  Nació 0 
  País 0 
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  Poble 3 
  Regió 0 
  Terra 3 
  Transferència 1 
 Topos 2 15 
  Administració 0 
  Centralista 0 
  Comunitat 47 
  Constitució 1 
  Espanya 6 
  Estat 4 
  Europa 11 
  Govern 0 
  Institució 0 
  Nació 4 
  País 1 
  Poble 2 
  Regió 1 
  Terra 0 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 3 
  Govern 0 
  Institució 0 
  País 0 
  Poble 2 
  Terra 0 
 
 
Grups progressistes  
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 264 
 Topos 1 5 
  Administració 3 
  Autonomia 4 
  Ciutadania 11 
  Competència 6 
  Estatut 11 
  Generalitat 21 
  Govern 28 
  Institució 8 
  Nació 5 
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  País 27 
  Poble 10 
  Regió 0 
  Terra 1 
  Transferència 1 
 Topos 2 9 
  Administració 0 
  Centralista 1 
  Comunitat 32 
  Constitució 1 
  Espanya 20 
  Estat 10 
  Europa 21 
  Govern 4 
  Institució 2 
  Nació 2 
  País 10 
  Poble 0 
  Regió 1 
  Terra 0 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 0 
  Govern 8 
  Institució 0 
  País 0 
  Poble 1 
  Terra 1 
 
7.2.6.6. Elements Lingüístics V.2  
Grups conservadors  
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 250 
 Topos 1 2 
  Administració 6 
  Autonomia 2 
  Ciutadania 11 
  Competència 3 
  Estatut 1 
  Generalitat 14 
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  Govern 48 
  Institució 9 
  Nació 0 
  País 0 
  Poble 0 
  Regió 0 
  Terra 3 
  Transferència 1 
 Topos 2 9 
  Administració 1 
  Centralista 0 
  Comunitat 68 
  Constitució 1 
  Espanya 14 
  Estat 2 
  Europa 14 
  Govern 0 
  Institució 0 
  Nació 14 
  País 1 
  Poble 0 
  Regió 6 
  Terra 7 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 1 
  Govern 2 
  Institució 0 
  País 1 
  Poble 0 
  Terra 9 
 
 
Grups progressistes 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 396 
 Topos 1 6 
  Administració 2 
  Autonomia 10 
  Ciutadania 25 
  Competència 3 
  Estatut 6 
  Generalitat 53 
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  Govern 80 
  Institució 6 
  Nació 3 
  País 16 
  Poble 15 
  Regió 1 
  Terra 11 
  Transferència 3 
 Topos 2 8 
  Administració 0 
  Centralista 4 
  Comunitat 59 
  Constitució 3 
  Espanya 22 
  Estat 11 
  Europa 9 
  Govern 14 
  Institució 0 
  Nació 5 
  País 2 
  Poble 0 
  Regió 1 
  Terra 1 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 0 
  Govern 1 
  Institució 0 
  País 2 
  Poble 5 
  Terra 9 
 
7.2.6.7. Legislatura VI  
Grups conservadors 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 197 
 Topos 1 2 
  Administració 7 
  Autonomia 6 
  Ciutadania 13 
  Competència 2 
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  Estatut 4 
  Generalitat 6 
  Govern 13 
  Institució 5 
  Nació 0 
  País 0 
  Poble 19 
  Regió 2 
  Terra 12 
  Transferència 0 
 Topos 2 13 
  Administració 0 
  Centralista 0 
  Comunitat 43 
  Constitució 4 
  Espanya 12 
  Estat 1 
  Europa 16 
  Govern 1 
  Institució 2 
  Nació 9 
  País 1 
  Poble 0 
  Regió 4 
  Terra 0 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 0 
  Govern 0 
  Institució 0 
  País 0 
  Poble 0 
  Terra 0 
 
 
Grups progressistes 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 306 
 Topos 1 8 
  Administració 2 
  Autonomia 8 
  Ciutadania 16 
  Competència 5 
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  Estatut 11 
  Generalitat 27 
  Govern 31 
  Institució 5 
  Nació 0 
  País 34 
  Poble 3 
  Regió 0 
  Terra 2 
  Transferència 0 
 Topos 2 5 
  Administració 2 
  Centralista 3 
  Comunitat 62 
  Constitució 2 
  Espanya 22 
  Estat 20 
  Europa 17 
  Govern 3 
  Institució 0 
  Nació 8 
  País 1 
  Poble 0 
  Regió 0 
  Terra 0 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 0 
  Govern 2 
  Institució 0 
  País 0 
  Poble 1 
  Terra 6 
 
 
7.2.6.8. Legislatura VII  
Grups conservadors 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 102 
 Topos 1 0 
  Administració 1 
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  Autonomia 2 
  Ciutadania 3 
  Competència 0 
  Estatut 3 
  Generalitat 3 
  Govern 8 
  Institució 0 
  Nació 0 
  País 0 
  Poble 4 
  Regió 0 
  Terra 13 
  Transferència 0 
 Topos 2 6 
  Administració 0 
  Centralista 0 
  Comunitat 26 
  Constitució 2 
  Espanya 9 
  Estat 2 
  Europa 5 
  Govern 1 
  Institució 0 
  Nació 5 
  País 5 
  Poble 0 
  Regió 2 
  Terra 0 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 1 
  Govern 0 
  Institució 0 
  País 0 
  Poble 0 
  Terra 1 
 
Grups progressistes 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 294 
 Topos 1 6 
  Administració 8 
  Autonomia 4 



78 
 

  Ciutadania 20 
  Competència 2 
  Estatut 13 
  Generalitat 7 
  Govern 32 
  Institució 7 
  Nació 0 
  País 23 
  Poble 2 
  Regió 0 
  Terra 9 
  Transferència 2 
 Topos 2 7 
  Administració 0 
  Centralista 2 
  Comunitat 55 
  Constitució 5 
  Espanya 27 
  Estat 18 
  Europa 13 
  Govern 13 
  Institució 1 
  Nació 3 
  País 2 
  Poble 0 
  Regió 0 
  Terra 2 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 0 
  Govern 2 
  Institució 0 
  País 1 
  Poble 3 
  Terra 5 
 
7.2.6.9. Legislatura VIII.1 
Grups conservadors 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 321 
 Topos 1 0 
  Administració 17 
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  Autonomia 16 
  Ciutadania 24 
  Competència 4 
  Estatut 3 
  Generalitat 14 
  Govern 24 
  Institució 4 
  Nació 0 
  País 1 
  Poble 2 
  Regió 0 
  Terra 5 
  Transferència 1 
 Topos 2 12 
  Administració 1 
  Centralista 2 
  Comunitat 66 
  Constitució 5 
  Espanya 52 
  Estat 7 
  Europa 13 
  Govern 15 
  Institució 3 
  Nació 17 
  País 3 
  Poble 0 
  Regió 3 
  Terra 0 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 0 
  Govern 0 
  Institució 2 
  País 0 
  Poble 0 
  Terra 5 
 
 
Grups progressistes 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 207 
 Topos 1 3 
  Administració 11 
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  Autonomia 3 
  Ciutadania 19 
  Competència 6 
  Estatut 5 
  Generalitat 19 
  Govern 28 
  Institució 7 
  Nació 0 
  País 7 
  Poble 12 
  Regió 0 
  Terra 13 
  Transferència 1 
 Topos 2 2 
  Administració 0 
  Centralista 4 
  Comunitat 15 
  Constitució 11 
  Espanya 18 
  Estat 6 
  Europa 4 
  Govern 5 
  Institució 0 
  Nació 1 
  País 1 
  Poble 0 
  Regió 2 
  Terra 0 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 1 
  Govern 0 
  Institució 0 
  País 0 
  Poble 0 
  Terra 3 
 
7.2.6.10. Legislatura VIII.2 
Grups conservadors 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 93 
 Topos 1 0 
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  Administració 8 
  Autonomia 7 
  Ciutadania 11 
  Competència 2 
  Estatut 1 
  Generalitat 10 
  Govern 7 
  Institució 1 
  Nació 0 
  País 0 
  Poble 1 
  Regió 0 
  Terra 6 
  Transferència 1 
 Topos 2 3 
  Administració 0 
  Centralista 0 
  Comunitat 15 
  Constitució 1 
  Espanya 9 
  Estat 1 
  Europa 0 
  Govern 2 
  Institució 0 
  Nació 4 
  País 0 
  Poble 0 
  Regió 0 
  Terra 0 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 2 
  Govern 0 
  Institució 0 
  País 0 
  Poble 0 
  Terra 1 
 
 
Grups progressistes 
Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 236 
 Topos 1 1 
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  Administració 9 
  Autonomia 7 
  Ciutadania 13 
  Competència 1 
  Estatut 6 
  Generalitat 46 
  Govern 17 
  Institució 12 
  Nació 0 
  País 7 
  Poble 16 
  Regió 0 
  Terra 9 
  Transferència 1 
 Topos 2 3 
  Administració 0 
  Centralista 4 
  Comunitat 27 
  Constitució 5 
  Espanya 19 
  Estat 16 
  Europa 1 
  Govern 8 
  Institució 0 
  Nació 3 
  País 1 
  Poble 0 
  Regió 0 
  Terra 0 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 0 
  Govern 1 
  Institució 0 
  País 0 
  Poble 0 
  Terra 3 
 
7.2.6.11. Legislatura IX  
Grups conservadors 
Sistema de còdis # 
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Sistema de còdis 132 
 Topos 1 0 
  Administració 5 
  Autonomia 4 
  Ciutadania 6 
  Competència 1 
  Estatut 0 
  Generalitat 3 
  Govern 19 
  Institució 3 
  Nació 0 
  País 1 
  Poble 2 
  Regió 1 
  Terra 1 
  Transferència 0 
 Topos 2 6 
  Administració 0 
  Centralista 0 
  Comunitat 38 
  Constitució 0 
  Espanya 15 
  Estat 1 
  Europa 2 
  Govern 1 
  Institució 0 
  Nació 1 
  País 2 
  Poble 0 
  Regió 0 
  Terra 1 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Nació 19 
  Administració 0 
  Govern 0 
  Institució 0 
  País 0 
  Poble 0 
  Terra 0 
 
 
Grups progressistes 
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Sistema de còdis # 
Sistema de còdis 363 
 Topos 1 6 
  Administració 6 
  Autonomia 9 
  Ciutadania 58 
  Competència 3 
  Estatut 1 
  Generalitat 25 
  Govern 93 
  Institució 19 
  Nació 1 
  País 9 
  Poble 19 
  Regió 0 
  Terra 4 
  Transferència 0 
 Topos 2 2 
  Administració 0 
  Centralista 2 
  Comunitat 44 
  Constitució 5 
  Espanya 20 
  Estat 4 
  Europa 9 
  Govern 5 
  Institució 1 
  Nació 2 
  País 8 
  Poble 0 
  Regió 1 
  Terra 0 
  Transferència 0 
 Posicionament 

intermedi 
0 

  Administració 0 
  Govern 0 
  Institució 0 
  País 0 
  Poble 5 
  Terra 2 
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7.2.7. Elements lingüístics. 
7.2.7.1. Legislatura I  
Grups conservadors 
Còdi Segments 
Topos 2\Administració Es la Administracion la que primero debe velar 
Topos 2\Centralista Ha hablado de la derecha centralista 
Topos 2\Centralista Bajo la manta del centralismo 
Topos 2\Centralista Quizas tengamos que hablar de centralismos 
Topos 2\Centralista De otros centralismos 
Topos 2\Centralista Como el centralismo de Moscú 
Topos 2\Centralista Consignas del Gobierne central 
Topos 2\Centralista Ni sumisos a unas planificaciones centralistas 
Topos 2\Centralista Dependencia totales al gobierno central 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Denominarse Comunidad Autonoma Valenciana 
Topos 2\Comunitat Comunidades Autónomas 
Topos 2\Comunitat Presidencia de la Comunidad Autónoma 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad Autónoma. 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Demas Comunidades Autonomas. 
Topos 2\Comunitat Comunidad puntera 
Topos 2\Comunitat Constituimos una Comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Comunidad Económica Europea  
Topos 2\Espanya Problemas que tiene España 
Topos 2\Espanya Futuro de España 
Topos 2\Espanya De España 
Topos 2\Espanya La España de las Autonomias 
Topos 2\Estat Espiritu del Estado de las Autonomias, 
Topos 2\Estat Ayuda del Estado 
Topos 2\Estat Disentir del Estado 
Topos 2\Europa Negociacien con la Comunidad Económica Europea  
Topos 2\Nació La media nacional 
Topos 1\Autonomia Nuestro futuro autonomico 
Topos 1\Autonomia Defendido las autonomias 
Topos 1\Autonomia Estatuto de Autonomia  
Topos 1\Autonomia Comunidad Autonoma Valenciana, 
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Topos 1\Autonomia Nuestro Estatuto de Autonomia  
Topos 1\Autonomia Stado de las Autonomias, 
Topos 1\Autonomia Demas Comunidades Autonomas.  
Topos 1\Autonomia España de las Autonomias 
Topos 1\Autonomia Espiritu de las autonomias 
Topos 1\Autonomia Nuestro futuro autonómico 
Topos 1\Autonomia Nuestro Ente autonómico. 
Topos 1\Autonomia Nuestro futuro autonómico  
Topos 1\Estatut Uestro Estatuto de Autonomia 
Topos 1\Estatut Nuestro Estatuto de Autonomia 
Topos 1\País Pais Valenciano. 
Topos 1\Govern Que el gobierno  
Topos 1\Govern Gobierno regional, 
Topos 2\Govern Gobierno de la Nación 
Topos 2\Nació Gobierno de la Nación 
Topos 1\Govern Gobierno regional 
Topos 1\Institució Organos institucionales  
Topos 1\Institució No tomar en serio las instituciones 
Topos 1\Institució Tarea institucional 
Topos 1\Poble Garantizar al pueblo valenciano  
Topos 1\Poble Nuestros pueblos, 
Topos 1\Poble Pueblo valenciano 
Topos 1\Generalitat Ni la Generalitat ni esta Camara  
Topos 1\Generalitat Presidente de la Generalitat 
 

 
Grups progressistes 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Estado de las Autonomías  
Topos 1\Autonomia Proceso autonómico. 
Topos 1\Autonomia Gobierno autonómico 
Topos 1\Autonomia La Autonomía  
Topos 1\Autonomia Conseguir una Autonomía plena 
Topos 1\Autonomia Proceso autonómico 
Topos 1\Autonomia Consolidar la Autonomía  
Topos 1\Ciutadania Respaldo ciudadano  
Topos 1\Competència Desarrollar las competencias exclusivas  
Topos 1\Competència Consellerias tienen como competencia actualmente 
Topos 1\Estatut Marco de nuestro Estatuto 
Topos 1\Estatut Contemple el Estatuto  
Topos 1\Estatut Con nuestro Estatuto  
Topos 1\Estatut Nuestro Estatuto 
Topos 1\Estatut Previsto en el Estatuto  
Topos 1\Estatut Prevé el Estatuto  
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Topos 1\Estatut Pero nuestro Estatuto  
Topos 1\Estatut Actual Estatuto  
Topos 2\Centralista No sea una mera descentralización administrativa  
Topos 2\Centralista Ejecución descentralizada por aquellas comunidades 
Topos 2\Centralista Política cultural bien dotada, descentralizada 
Topos 2\Centralista Presionar sobre la Administración Central 
Topos 2\Centralista Política cultural descentralizada  
Topos 2\Comunitat Participación en el ejecutivo de la Comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat A nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Trabajadores de nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat Aquellas comunidades 
Topos 2\Comunitat Reconversión de la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Crédito Oficial de la Comunidad  
Topos 2\Comunitat Debe marcarse la Comunidad 
Topos 2\Comunitat En nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Población de nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Públicos en la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Escolar de la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Para toda la Comunidad 
Topos 2\Comunitat Juventud de la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Participación de la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Educativas de nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Consolidar la Autonomía de nuestra Comunidad 
Topos 2\Espanya Encuentran en el Norte de España 
Topos 2\Espanya Salen de España  
Topos 2\Espanya Pueblos de España 
Topos 2\Espanya Salida de España  
Topos 2\Estat Por construir un Estado de las Autonomías  
Topos 2\Estat Ellas en el marco del Estado 
Topos 2\Estat Acuerdo con el estado actual  
Topos 2\Estat Cedidas por el Estado 
Topos 1\País El País Valenciano  
Topos 1\País Otros países  
Topos 1\País Visitar países demandantes  
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Topos 1\País Industrial del País Valenciano  
Topos 1\País Vecino país 
Topos 1\País Del País Valenciano 
Topos 1\País Nuestro país  
Topos 1\País Para el País Valenciano 
Topos 1\País Excepcional en el País Valenciano 
Topos 1\Generalitat Gobiemo de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Gobierno de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Dirigido desde la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Gobierno de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat De la Generalidad Valenciana 
Topos 1\Generalitat Presidencia de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Gobierno de la Generalidad  
Topos 1\Generalitat Gobierno de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Desde la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Gobierno de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Gobierno de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Dependiente de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Gobierno de la Generalidad 
Topos 1\Generalitat Participación de la Generalitat Valenciana  
Topos 1\Govern Necesidad de un Gobierno de progreso 
Topos 1\Govern Un Gobiemo lo más amplio posible 
Topos 2\Govern Que el Gobierno de la Nación  
Topos 1\Govern Obligan desde el Gobiemo de la Generalitat  
Topos 1\Govern Desde el Gobierno de la Generalitat 
Topos 1\Govern Desde el Gobierno de la Generalitat 
Topos 1\Govern Decisión firme del Gobierno  
Topos 1\Govern Proponemos que el Gobierno Valenciano 
Topos 1\Govern Desde el Gobierno de la Generalidad  
Topos 1\Govern Desde el Gobierno Valenciano  
Topos 1\Govern Desde el Gobierno  
Topos 1\Govern El Gobierno Valenciano  
Topos 1\Govern Desde el Gobierno valenciano  
Topos 1\Govern Abordados por el Gobierno de la Generalitat 
Topos 1\Govern Gobierno autonómico 
Topos 1\Govern Desde el Gobierno de la Generalitat  
Topos 1\Govern Para el Gobierno valenciano  
Topos 1\Govern Política del Gobierno valenciano  
Topos 1\Govern Proponemos que el Gobierno valenciano  
Topos 1\Govern Partido del Gobierno  
Topos 1\Govern El Gobierno autónomo  
Topos 1\Govern Desde el Gobierno de la Generalidad 
Topos 1\Govern Cortes Valencianas y al Gobierno Valenciano 
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Topos 1\Govern Parte del Gobierno  
Topos 1\Govern Idea de que el Gobierno valenciano 
Topos 1\Govern Debe ser un Gobierno  
Posicionament 
intermedi\Poble 

Medios en los pueblos y barrios 
Topos 1\Poble Cultural de nuestro pueblo 
Topos 1\Poble Todos los pueblos de España 
Topos 1\Poble Entre los pueblos 
Topos 1\Regió Sistema hidráulico regional  
Topos 1\Regió Televisión regional  
Topos 1\Terra Delimitación lingüística territorial que prevé el Estatuto  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Que delimite los territorios  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Separación territorial 
Topos 2\Terra Fondo de Compensación Interterritorial 
Topos 1\Transferència Comisión Mixta de Transferencias 
Topos 1\Transferència Estado actual de las transferencias  
Topos 1\Transferència Transferencias venideras 
Topos 1\Institució Instituciones políticas valencianas 
Topos 2\Nació Gobierno de la Nación  
Topos 2\Nació Parlamento de la Nación 
Topos 2\Nació Gobierno de la Nación 
Topos 1\Nació Proponemos su nacionalización  
Topos 1\Nació Grupo nacionalizado  
Topos 1\Administració Descentralización administrativa  
Topos 2\Administració Presionar sobre la Administración Central 
Posicionament 
intermedi\Poble 

Del poble valencià 
Posicionament 
intermedi\Poble 

De tot el poble valencià 
Topos 1\Generalitat Presidència de la Generalitat Valenciana 
Topos 2\Constitució La nostra Constitució 
Topos 2\Constitució Receptos contenidos en la Constitución 
Topos 2\Estat El Estado  
Topos 2\Estat Administración del Estado  
Topos 2\Estat Ordinaria del Estado 
Topos 2\Estat Nuevo diseño del Estado 
Topos 2\Estat Reclamara del Estado 
Topos 2\Estat Legislación básica del Estado 
Topos 2\Estat Institucions de l’Estat, 
Topos 2\Estat Pròpies de l’Estat 
Topos 2\Estat Legislación estatal 
Topos 2\Constitució Ámbito competencial que constitucional  
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Topos 2\Comunitat Nostra Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat La nostra Comunitat 
Topos 2\Comunitat De nuestra Comunidad. 
Topos 2\Comunitat Ley Orgánica de Transferencias a la Comunidad Valenciana.  
Topos 2\Comunitat Competencia de la Comunidad Valenciana. 
Topos 2\Comunitat Representación de la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Dentro de la Comunidad Valenciana, 
Topos 2\Comunitat Seno de la Comunidad Valenciana, 
Topos 2\Comunitat Al servicio de la Comunidad Valenciana, 
Topos 2\Comunitat Territorio de esta Comunidad. 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat De nuestra Comunidad, 
Topos 2\Comunitat Para nuestra Comunidad. 
Topos 2\Comunitat Hacia la Comunidad Europea 
Topos 2\Comunitat Territorio de nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Territorio de nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Competencias de la Comunidad 
Topos 2\Comunitat De nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Servicio a la Comunidad 
Topos 2\Comunitat Para la Comunidad Valenciana. 
Topos 2\Comunitat Territorio de la Comunidad 
Topos 2\Comunitat Ámbito de la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat En la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Política de la Comunidad Valenciana. 
Topos 2\Comunitat Miembros iguales de una misma Comunidad. 
Topos 1\Ciutadania Cooperación de los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Proporcionará al ciudadano 
Topos 1\Ciutadania Para los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Colectivo ciudadano, 
Topos 1\Ciutadania En el servicio de los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Nuestros ciudadanos. 
Topos 1\Ciutadania Nuestros ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania A los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Auténticos ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Todos los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Que los ciudadanos se reconozcan 
Topos 1\Generalitat Presidente de la Generalidad, 
Topos 1\Generalitat Por la Generalidad 
Topos 1\Generalitat La Generalidad 
Topos 1\Generalitat Autoridad de la Generalidad Valenciana 
Topos 1\Generalitat Presidente de la Generalidad 
Topos 1\Generalitat Competencias estatutarias de la Generalidad 
Topos 1\Generalitat Competencia de la Generalidad  
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Topos 1\Generalitat Competencias exclusivas de la Generalidad 
Topos 1\Generalitat Competencias delegadas por la Generalidad, 
Topos 1\Generalitat La Generalidad creara  
Topos 1\Generalitat La Generalidad, 
Topos 1\Generalitat De la Generalidad  
Topos 1\Generalitat Ingresos y gastes de la Generalidad 
Topos 1\Generalitat La Generalidad 
Topos 1\Generalitat La Generalidad 
Topos 1\Generalitat Gobierno de la Generalidad Valenciana  
Topos 1\Generalitat Gobierno de la Generalidad  
Topos 1\Generalitat Gobierno de la Generalidad Valenciana 
Topos 1\Generalitat Normas jurídicas propias de la Generalidad 
Topos 1\Generalitat Presidente de la Generalidad 
Topos 1\Transferència Materia de transferencias  
Topos 1\Transferència Competencias transferidas 
Topos 1\Transferència Proceso de transferencias 
Topos 1\Transferència Transferencias efectuadas 
Topos 1\Transferència Han producido transferencias  
Topos 1\Transferència Objeto de transferencia 
Topos 1\Transferència Programa de transferencias 
Topos 1\Transferència Transferencias de competencias 
Topos 1\Institució Recuperem les nostres Institucions 
Topos 1\Institució Les seues institucions autonòmiques. 
Topos 2\Institució Les Institucions de l’Estat 
Topos 1\Institució Recuperació de les nostres Institucions 
Topos 1\Institució De sus instituciones. 
Topos 1\Institució Consolidación de nuestras Instituciones  
Topos 1\Institució Consolidación institucional de la Autonomía Valenciana 
Topos 1\Institució Nuevas instituciones 
Topos 1\Institució Entramado institucional. 
Topos 1\Institució Institucionalización de la Autonomía Valenciana 
Topos 1\Institució Distintas Instituciones presentes en nuestra Comunidad 
Topos 1\Institució Institución a la que acuda 
Topos 1\Institució Institucionalización estatutariamente prevista 
Topos 1\Institució La autonomía de las Instituciones que la integran 
Topos 1\Institució Cualquier otra Institución Pública  
Topos 1\Institució Nuestras Instituciones Autonómicas  
Topos 1\Institució Resto de Instituciones financieras 
Topos 1\Institució Al frente de sus Instituciones. 
Topos 1\Institució Esta Institución 
Topos 1\Institució Las Instituciones autonómicas  
Topos 1\Institució Instituciones 
Topos 1\Competència Competències que ens son pròpies 
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Topos 1\Competència Competències que recull el nostre Estatut 
Topos 1\Competència Ámbito competencial  
Topos 1\Competència Ámbito de competencias políticas y administrativas. 
Topos 1\Competència Traspasos de competencias  
Topos 1\Competència Competencias transferidas 
Topos 1\Competència Competencia de la Comunidad Valenciana 
Topos 1\Competència Competencias estatutarias 
Topos 1\Competència Competencia de la Generalidad  
Topos 1\Competència Competencias sobre  
Topos 1\Competència Ejercicio de esas competencias 
Topos 1\Competència Competencias exclusivas  
Topos 1\Competència Delegación de competencias 
Topos 1\Competència Delegación de funciones y competencias 
Topos 1\Competència Competencias delegadas 
Topos 1\Competència Competencias estatutarias 
Topos 1\Competència Sus competencias 
Topos 1\Competència Transferencias de competencias  
Topos 1\Competència Ompetencias de la Comunidad  
Topos 1\Competència Ámbito de su competencia 
Topos 1\Competència Prevé la competencia 
Topos 1\Competència Competencias relativas a  
Topos 1\Autonomia Autonomia plena 
Topos 1\Autonomia Institucions autonòmiques 
Topos 1\Autonomia Institucions de l’Estat, les Locals i les Autonòmiques  
Topos 1\Autonomia Avanç autonòmic 
Topos 1\Autonomia Autonomía Valenciana  
Topos 1\Autonomia Autonomía significa 
Topos 1\Autonomia Autonomía Valenciana  
Topos 1\Autonomia Periodo preautonómico 
Topos 1\Autonomia Administración Pública Autonómica 
Topos 1\Autonomia Propia Administración Autonómica 
Topos 1\Autonomia Administración Autonómica 
Topos 1\Autonomia Las Autonomías 
Topos 1\Autonomia Autonomía Municipal, 
Topos 1\Autonomia Autonomía de las Instituciones 
Topos 1\Autonomia Instituciones Autonómicas 
Topos 1\Autonomia Administración Autonómica 
Topos 1\Autonomia Estatuto de Autonomía 
Topos 1\Autonomia Propia Autonomía, 
Topos 1\Autonomia Basada en la autonomía 
Topos 1\Autonomia Estatuto de Autonomía. 
Topos 1\Autonomia Propia autonomía, 
Topos 1\Autonomia Instituciones autonómicas  
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Topos 1\Autonomia Nuestra Autonomía 
Topos 1\Autonomia Difícil etapa preautonómica 
Topos 1\Autonomia La Autonomía  
Topos 1\Estatut En l’Estatut 
Topos 1\Estatut El nostre Estatut  
Topos 1\Estatut Statutariamente nos corresponde. 
Topos 1\Estatut El Estatuto  
Topos 1\Estatut Nuestro Estatuto 
Topos 1\Estatut Papel del Presidente de la Generalidad significa 

estatutariamente, 
Topos 1\Estatut Competencias estatutarias 
Topos 1\Estatut Nuestro Estatuto  
Topos 1\Estatut Institucionalización estatutariamente prevista. 
Topos 1\Estatut Nuestro Estatuto 
Topos 1\Estatut Nuestras prescripciones estatutarias. 
Topos 1\Estatut Competencias estatutarias 
Topos 1\Estatut Nuestro Estatuto de Autonomía. 
Topos 1\Estatut Nuestro Estatuto de Autonomía. 
Topos 1\Estatut Nuestro Estatuto 
Topos 1\Estatut Nuestro Estatuto 
Topos 1\Estatut De acuerdo con el Estatuto, 
Posicionament 
intermedi\Govern 

Acción de gobierno 
Posicionament 
intermedi\Govern 

Programa de Gobierno 
Posicionament 
intermedi\Govern 

Mí Gobierno 
Topos 2\Govern Actual Gobierno de la Nación 
Topos 1\Govern El Gobierno Valenciano  
Topos 1\País El Gobierno Valenciano 
Topos 1\Govern Gobierno Valenciano 
Topos 1\Govern Gobierno Valenciano 
Posicionament 
intermedi\Govern 

Un Gobierno 
Topos 1\Govern Gobierno Valenciano 
Topos 1\Govern Gobierno Valenciano  
Topos 1\Govern Propio Gobierno 
Posicionament 
intermedi\Govern 

Integren el Gobierno 
Posicionament 
intermedi\Govern 

Gobierno eficaz  
Topos 1\Govern Este Gobierno 
Topos 1\Govern Este Gobierno  
Topos 1\Govern Propia estructura del Gobierno 
Posicionament Facultades de Gobierno 
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intermedi\Govern 
Topos 1\Govern Gobierno que espero formar 
Topos 1\Govern El Gobierno impulsará la Autonomía Municipal, 
Posicionament 
intermedi\Govern 

Acción de Gobierno 
Topos 1\Govern El Gobierno que espero formar  
Topos 1\Govern Gobierno Valenciano 
Topos 1\Govern Gobierno de los valencianos. 
Topos 1\Govern Gobierno Valenciano 
Topos 1\Govern Gobierno Valenciano 
Topos 1\Govern Mi Gobierno 
Topos 1\Govern Mi Programa de Gobierno  
Topos 1\Regió Planificación regional 
Topos 1\Regió Programa Económico Regional 
Topos 2\Nació Gobierno de la Nación  
Topos 2\Nació División internacional  
Topos 2\Administració Administración del Estado  
Topos 1\Administració Administración local 
Topos 1\Administració Administración Publica  
Topos 1\Administració Administración Pública Autonómica  
Topos 1\Administració Administraciones Públicas en nuestro territorio 
Topos 1\Administració Una Administración Pública  
Topos 1\Administració Funcional de la Administración Pública  
Topos 1\Administració Cualquier Administración paralela 
Topos 1\Administració Propia Administración Autonómica 
Topos 1\Administració Las Administraciones Públicas  
Topos 1\Administració Otras Administraciones Públicas 
Topos 1\Administració De la Administración Autonómica  
Topos 1\Administració Administración Pública 
Topos 1\Administració Materia de Administración Local  
Topos 1\Administració Acciones de la Administración Pública 
Topos 1\Administració Esta Administración  
Topos 1\Administració Trabajadores de la Administración 
Topos 1\Administració Otras Administraciones dentro del ámbito del territorio de 

esta Comunidad 
Topos 1\Administració Administración Autonómica 
Topos 1\Administració Aplicación del valenciano en la Administración 
Topos 2\Espanya Estatuto de Radio Televisión Española 
Topos 2\Europa Mercados interior y europea 
Topos 2\Europa Comunidad Europea  
Topos 1\Transferència Ley Orgánica de Transferencias a la Comunidad Valenciana 
Posicionament 
intermedi\Poble 

Recorrer los pueblos 
Topos 1\Poble Para nuestro pueblo 



95 
 

Topos 1\Poble Nuestro pueblo  
Topos 1\Poble Cultura propia de un pueblo 
Topos 1\Poble Representación del pueblo valenciano 
Topos 1\Poble Con el pueblo valenciano  
Topos 1\Poble Realidad de nuestro pueblo 
Topos 1\Terra Distribución territorial del poder 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Transportes terrestres  
Topos 1\Terra Nuestro territorio 
Topos 1\Terra Como entes locales territoriales 
Topos 1\Terra En nuestro territorio 
Topos 1\Terra Ámbito del territorio de esta Comunidad 
Topos 1\Terra En nuestro territorio 
Topos 1\Terra Mayoritariamente en su territorio  
Topos 1\Terra En nuestro territorio 
Topos 1\Terra Ordenación del territorio  
Topos 2\Terra Fondo de Compensación Interterritorial 
Topos 2\Terra Fondo de Compensación Interterritorial 
Topos 1\Terra Operan en el territorio de nuestra Comunidad 
Topos 1\Terra Implantación en el territorio de nuestra Comunidad 
Topos 1\Terra Modulada en el territorio de la Comunidad 
 
7.2.7.2. Legislatura II  
Grups conservadors 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Nuestra Autonomía 
Topos 1\Autonomia Nuestra Autonomía 
Topos 1\Autonomia Autonomía incompleta,  
Topos 1\Autonomia Autonomía Valenciana 
Topos 1\Autonomia Media autonomía 
Topos 1\Autonomia La Autonomía 
Topos 1\Autonomia Auténtica Autonomía nuestra 
Topos 1\Autonomia Propia Autonomía. 
Topos 1\Autonomia Nuestra Autonomía, 
Topos 1\Autonomia Estatuto de Autonomía,  
Topos 1\Autonomia Nuestra Autonomía, 
Topos 1\Autonomia Propia Autonomía  
Topos 1\Autonomia Un proyecto liberal, realista, autonomista, progressista y 

netamente valenciano 
Topos 1\Autonomia Nuestra Autonomía. 
Topos 1\Autonomia Culminación de nuestro proceso autonómico, 
Topos 1\Autonomia Sin autonomía financiera 
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Topos 1\Autonomia No puede existir autonomía política 
Topos 1\Autonomia La Autonomía  
Topos 1\Autonomia Financiación de las autonomías 
Topos 1\Autonomia Nuestra Autonomía  
Topos 1\Autonomia Nuestra autonomía  
Topos 1\Autonomia Nuestra autonomía 
Topos 1\Autonomia Televisión Autonómica 
Topos 1\Autonomia Una Televisión Autonómica 
Topos 1\Autonomia Una Televisión Autonómica  
Topos 1\Autonomia Un sólo organismo autonómico 
Topos 1\Autonomia Nuestra Comunidad Autonómica 
Topos 1\Autonomia Con su autonomía 
Topos 1\Competència Competencia exclusiva  
Topos 1\Competència Igualdad competencial c 
Topos 1\Competència Idénticas competencias 
Topos 1\Competència Competencias muy definidas 
Topos 1\Competència Competencia comercial. 
Topos 1\Estatut Estatuto de Autonomía 
Topos 1\Estatut Desarrollo del propio Estatuto. 
Topos 1\Estatut Atención a los estatutos 
Topos 1\Estatut Concesión de un Estatuto especial 
Topos 2\Estat Programas estatales  
Topos 2\Centralista Oposición a la creación de cualquier centralismo de nuevo 

cuño 
Topos 2\Centralista Al Gobierno Central  
Topos 2\Centralista Del Gobierno Central 
Topos 2\Centralista La sola descentralización administrativa. 
Topos 2\Centralista Al Gobierno Central. 
Topos 2\Centralista Administración Central  
Topos 2\Centralista Del Gobierno Central 
Topos 2\Centralista Ante el Gobierno Central 
Topos 2\Centralista Al Gobierno Central  
Topos 2\Centralista Instará al Gobierno Central  
Topos 2\Centralista Ante el Gobierno Central 
Topos 2\Centralista Ante el Gobierno Central  
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad Valenciana. 
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat Una Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Comunidades Autónomas. 
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Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad, 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana. 
Topos 2\Comunitat Comunidades Históricas 
Topos 2\Comunitat Con la Comunidad. 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Comunidades Autónomas. 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana. 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad 
Topos 2\Comunitat Comunidad Autonómica  
Topos 2\Comunitat Comunidad Autónoma,  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana  
Topos 2\Constitució Tribunal Constitucional 
Topos 2\Constitució Establecidas por la Constitución 
Topos 2\Espanya En España 
Topos 2\Espanya Exportación española 
Topos 2\Espanya Adhesión de España a la CEE 
Topos 2\Europa Adhesión de España a la CEE 
Topos 2\Espanya Compañía española  
Topos 2\Estat Frenar el progresivo intervencionismo del Estado 
Topos 2\Estat Secretario de Estado 
Topos 2\Europa A la CEE 
Topos 2\Europa La entrada en la CEE 
Topos 2\Europa Ingreso en la CEE 
Topos 2\Europa Comisión de Asuntos Europeos  
Topos 2\Europa Ancho europeo  
Topos 2\Europa Compañías Europeas, 
Topos 2\Europa Países europeos. 
Posicionament Otorgadas a países terceros 
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intermedi\País 
Topos 1\Generalitat Instituciones de la Generalidad 
Topos 1\Generalitat Presidencia de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Instituciones de la Generalitat. 
Topos 1\Generalitat Consell de la Generalitat 
Topos 1\Govern Programa de gobierno 
Topos 1\Govern Medidas de Gobierno 
Topos 2\Govern Gobierno de la Nación 
Topos 1\Govern Medidas concretas de Gobierno 
Topos 2\Govern Instar al Gobierno de la Nación  
Topos 1\Govern Voluntad del Gobierno Socialista  
Topos 1\Govern Propuestas de gobierno 
Topos 1\Govern Mi Programa de Gobierno 
Topos 1\Govern Gobierno Autónomo 
Topos 1\Govern Acción de Gobierno 
Topos 1\Govern Ejercer el autogobierno 
Topos 1\Govern De gobierno, 
Topos 1\Govern Gobierno anterior 
Topos 1\Govern Desde el Gobierno  
Topos 2\Govern Al Gobierno Central  
Topos 2\Govern Del Gobierno Central  
Topos 1\Govern Desde el Gobierno 
Topos 1\Govern Poner coto al Gobierno 
Topos 1\Govern Durante los cuatro años de Gobierno 
Topos 2\Govern Gobierno Central. 
Topos 1\Govern Del Gobierno Socialista. 
Topos 1\Govern Del Gobierno  
Topos 1\Govern Las medidas de Gobierno 
Topos 2\Govern Del Gobierno Central  
Topos 1\Govern Del Gobierno Socialista 
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 1\Govern Nuestro Gobierno  
Topos 2\Govern El Gobierno Central, 
Topos 2\Govern Instar al Gobierno Central 
Topos 2\Govern Instará al Gobierno Central  
Topos 2\Govern Reivindicación ante el Gobierno Central  
Topos 2\Govern Ante el Gobierno Central 
Topos 2\Govern Reivindicará ante el Gobierno  
Topos 1\Govern Programa de Gobierno 
Topos 1\Govern Este programa de gobierno 
Topos 1\Govern Decisiones del gobierno  
Topos 1\Govern Gobierno de la Comunidad Autónoma 
Topos 1\Poble Conciencia colectiva del pueblo valenciano, 
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Topos 1\Poble El pueblo valenciano 
Topos 1\Poble Participación del pueblo valenciano  
Topos 1\Poble Al alcance del pueblo valenciano 
Topos 1\Poble Pueblo valenciano 
Topos 1\Poble Del pueblo valenciano 
Topos 2\Regió En regiones hermanas  
Topos 2\Regió Para regiones hermanas  
Topos 1\Terra Territorio de nuestra Comunidad 
Topos 1\Terra Administración Pública y Ordenación Territorial 
Topos 1\Terra Ordenación territorial,  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Criterios de territorialidad 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Promoción territorial del empleo. 
Topos 1\Terra Nuestro territorio  
Topos 1\Terra Nuestro territorio 
Topos 1\Transferència Hablar de transferencias  
Topos 1\Transferència No tenemos transferido  
Topos 1\Transferència Firma de la transferencia 
Topos 1\Transferència Hablar de transferencias  
Topos 1\Transferència Condiciones de la transferencia 
Topos 1\Transferència La transferencia del INSALUD 
Topos 1\Institució Instituciones de la Generalidad 
Topos 1\Institució Las Instituciones  
Topos 1\Institució Instituciones de la Generalitat. 
Topos 1\Institució Propiedad de las instituciones 
Topos 2\Nació Desde el Gobierno de la Nación 
Topos 2\Nació Decisiones económicas nacionales 
Topos 2\Nació Organismos nacionales e internacionales 
Topos 2\Nació Instar al Gobierno de la Nación 
Topos 2\Nació De carácter nacional, 
Topos 2\Nació En el ranking nacional  
Topos 2\Nació Media nacional. 
Topos 2\Nació Media nacional. 
Topos 2\Nació A nivel nacional 
Topos 2\Nació Origen nacional  
Topos 2\Nació Plan Hidrológico Nacional  
Topos 2\Nació Adecuar sus servicios nacionales a las exigencias 

valencianas 
Topos 1\Terra La Administración Central 
Topos 2\Administració Administración Central  
Topos 1\Administració Superposición de Administraciones  
Topos 1\Administració Escentralización administrativa. 
Topos 1\Administració Transparencia en la administración 
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Topos 1\Administració Abusos de la Administración 
Topos 1\Administració Transparencia administrativa  
Topos 1\Administració Misión de administrar 
Topos 1\Administració De la Administración 
Topos 1\Administració Cuentas públicas de la Administración  
Topos 1\Administració Superposición de administraciones 
Topos 1\Administració Simplificación de la administración  
Topos 1\Administració Areas de Administración Pública  
Topos 1\Administració De la Administración 
Topos 1\Administració Actual infraestructura administrativa  
Topos 1\Administració De la administración  
Topos 1\Administració Una Administración recién nacida 
Topos 1\Administració Crear una Administración que 
Topos 1\Administració Desde la Administración 
Topos 2\Administració Instar a la Administración Central  
Topos 1\Administració Caótica administración 
 
 
Grups progressistes 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Estatuto de Autonomía 
Topos 1\Autonomia Red autonómica de carreteras 
Topos 1\Autonomia Sin Autonomía 
Topos 1\Autonomia Con la autonomía 
Topos 1\Autonomia Estado de las Autonomías 
Topos 1\Autonomia Federaciones Autonómicas Deportivas 
Topos 1\Autonomia Estatuto de Autonomía 
Topos 1\Autonomia Sin autonomía 
Topos 1\Autonomia Construir la autonomía  
Topos 1\Ciutadania Los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Del ciudadano 
Topos 1\Ciutadania Ante los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Para los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Para todos los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Nuestros ciudadanos. 
Topos 1\Ciutadania Que genere ciudadanos preparados 
Topos 1\Ciutadania Todo ciudadano 
Topos 1\Ciutadania Generando ciudadanos solidarios y participativos 
Topos 1\Ciutadania Como ciudadanos. 
Topos 1\Ciutadania Los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Cada ciudadano 
Topos 1\Ciutadania Cualquier ciudadano 
Topos 1\Ciutadania Para el ciudadano 
Topos 1\Ciutadania Participación ciudadana 
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Topos 1\Ciutadania El ciudadano 
Topos 1\Competència Techo de competencias 
Topos 1\Competència Nuestro campo de competencias 
Topos 1\Competència Nuestro campo de competencias 
Topos 1\Competència Nuestra competencia 
Topos 1\Competència Nuestra competencia. 
Topos 1\Competència Delimitación de competencias 
Topos 1\Competència Competencias delegadas de gestión de  
Topos 1\Estatut Previstas en el Estatuto de Autonomía 
Topos 1\Estatut Prevista en nuestro Estatuto. 
Topos 1\Estatut Contenidas en el Estatuto de Autonomía 
Topos 2\Centralista Oferta de datos centralizada 
Topos 2\Centralista Sistema descentralizado 
Topos 2\Centralista La descentralización de las modificaciones presupuestarias 
Topos 2\Comunitat Esta Comunidad 
Topos 2\Comunitat Para la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De las restantes Comunidades Autónomas. 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana. 
Topos 2\Comunitat Ciudadanos de la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Comunicación de la Comunidad  
Topos 2\Comunitat En nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat En la Comunidad Valenciana. 
Topos 2\Comunitat Para la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat As Comunidades Europeas 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat De las Comunidades Europeas 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana. 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana. 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De nuestra Comunidad. 
Topos 2\Espanya Economía española e internacional 
Topos 2\Espanya En el marco de España  
Topos 2\Estat Competencia del Estado, 
Topos 2\Estat Plan de Carreteras del Estado  
Topos 2\Estat Aún no adaptada al nuevo Estado de las Autonomías 
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Topos 2\Espanya Administración del Estado 
Topos 2\Europa Adhesión a la CEE. 
Topos 2\Europa Del Proyecto Europeo. 
Topos 2\Europa En el contexto europeo  
Topos 2\Europa Canales de distribución europeos 
Topos 2\Europa Del Fondo Social Europeo 
Topos 2\Europa De nivel europeo 
Topos 2\Europa De las Comunidades Europeas 
Topos 2\Europa De las Comunidades Europeas.  
Posicionament 
intermedi\País 

Con los países más avanzados 
Topos 1\Generalitat Los valencianos han confiado en la Generalitat 
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Exclusiva de la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Generalitat Presidente de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat La Generalitat 
Topos 1\Generalitat De la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Creados por la propia Generalitat 
Topos 1\Generalitat De la Generalitat 
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat 
Topos 1\Generalitat A la Generalitat 
Topos 1\Generalitat De la Generalitat 
Topos 1\Generalitat El Consell de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat De la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Presidente de la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Govern Mi programa de gobierno 
Topos 1\Govern La acción de gobierno  
Topos 1\Govern Ley de Gobierno 
Topos 1\Govern Programa de Gobierno  
Topos 1\Govern Acciones de gobierno 
Topos 1\Govern Las instituciones de Autogobierno Valenciano  
Topos 1\Govern El Gobierno Valenciano 
Topos 1\Govern La gestión del gobierno 
Topos 1\Govern El autogobierno de los valencianos. 
Topos 1\Govern Presenta el programa de gobierno  
Topos 1\Govern Mi gobierno  
Topos 1\Govern El Gobierno de la Generalitat  
Topos 1\Govern Del Gobierno  
Topos 1\Govern Del Gobierno Valenciano 
Topos 1\Govern Actuación del Gobierno  
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
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Topos 1\Govern La política del Gobierno 
Topos 1\Govern El Gobierno Valenciano 
Topos 1\Govern Por el gobierno que espero presidir 
Posicionament 
intermedi\Govern 

Cualquier Gobierno 
Topos 1\Govern El gobierno que yo presidiese  
Topos 1\Govern Un autogobierno fuerte.  
Posicionament 
intermedi\Govern 

Acción cotidiana de gobierno  
Posicionament 
intermedi\Govern 

Acciones de gobierno que, 
Topos 1\Govern Autogobierno de un pueblo 
Topos 1\Poble Del pueblo valenciano 
Topos 1\Poble De nuestro pueblo 
Topos 1\Poble El pueblo valenciano  
Topos 1\Poble El pueblo valenciano 
Topos 1\Poble El pueblo valenciano  
Topos 1\Poble Nuestras posibilidades como pueblo 
Topos 1\Poble Intereses plurales del pueblo  
Topos 1\Poble Entre el pueblo  
Posicionament 
intermedi\Poble 

Pueblo trabajador  
Topos 1\Poble Pueblo valenciano 
Topos 1\Terra Todo el territorio de la Comunidad Valenciana 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Desequilibrios económicoterritoriales  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Funcional y territorialmente 
Topos 1\Terra Coordinación Territorial 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Infraestructuras sobre el territorio  
Topos 2\Transferència Los transferidos del Ministerio de Sanidad 
Topos 1\Transferència Recientemente transferidos  
Posicionament 
intermedi\Institució 

De sus instituciones  
Topos 1\Institució Las instituciones de Autogobierno Valenciano  
Topos 1\Institució Las instituciones feriales valencianas. 
Topos 1\Institució Asentamiento de las instituciones 
Topos 1\Institució Instituciones propias 
Topos 2\Nació Mercados internacionales 
Topos 2\Nació Economía española e internacional 
Topos 2\Nació Una economía potente, internacionalizada 
Topos 2\Nació Intercambios internacionales 
Topos 2\Nació Conocimiento de los lenguajes social, internacional,  
Topos 1\Administració Coordinación entre las diversas administraciones 
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Topos 1\Administració Planes de la Administración, 
Topos 1\Administració Actuaciones de la Administración  
Topos 1\Administració Actuación de la Administración  
Topos 2\Administració Cooperación con la Administración Central  
Topos 1\Administració Con la Administración 
Topos 2\Administració Se propondrá a la Administración del Estado 
Topos 1\Administració La Administración Pública  
Topos 1\Administració De la Administración 
Topos 1\Administració La Administración  
Topos 1\Administració De la Administración Valenciana será  
Posicionament 
intermedi\Administració 

Maquinaria administrativa 
Topos 1\Administració Entre las Administraciones 
Topos 1\Administració Aquellas Administraciones 
Topos 1\Administració Una sola Administración 
Topos 1\Administració Administración  
Topos 1\Administració Delegación en otra Administración 
Posicionament 
intermedi\Administració 

Gestión administrativa 
Topos 1\Administració La Administración Valenciana  
 
7.2.7.3. Legislatura III  
Grups conservadors 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad. 
Topos 1\Autonomia Administración autonómica 
Topos 1\Autonomia Gobierno autonómico, 
Topos 1\Autonomia Competencias autonómicas 
Topos 1\Autonomia Administración autonómica 
Topos 1\Autonomia Ley autonómica  
Topos 1\Autonomia Administración autonómica,  
Topos 1\Autonomia Escala autonómica de legislaciones y proyectos nacionales.  
Topos 1\Autonomia En la autonomía 
Topos 1\Autonomia Principio de autonomía  
Topos 1\Autonomia Policía autonómica, 
Topos 1\Autonomia Actuación autonómica,  
Topos 1\Autonomia Administración Autonómica,  
Topos 1\Autonomia Estatuto de Autonomía 
Topos 1\Ciutadania Ciudadanos de la Comunidad Valenciana  
Topos 1\Ciutadania A los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Todos los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Vida de los ciudadanos. 
Topos 1\Ciutadania Favorezcan a los ciudadanos  
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Topos 1\Ciutadania Todos los ciudadanos c 
Topos 1\Ciutadania Cercano al ciudadano 
Topos 1\Ciutadania Ciudadanos de la Comunidad Valenciana  
Topos 1\Ciutadania Ciudadanos de la comunidad. 
Topos 1\Ciutadania Único objetivo de que el ciudadano tenga  
Topos 1\Ciutadania Ciudadanos de la comunidad valenciana,  
Topos 1\Ciutadania El ciudadano  
Topos 1\Ciutadania Todos los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Con el ciudadano  
Topos 1\Ciutadania Servicio de los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Satisfacción del ciudadano 
Topos 1\Ciutadania Para los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Seguridad ciudadana,  
Topos 1\Ciutadania Seguridad ciudadana  
Topos 1\Ciutadania Seguridad ciudadana,  
Topos 1\Ciutadania Al ciudadano 
Topos 1\Ciutadania Retardo a los ciudadanos,  
Topos 1\Ciutadania Más ciudadanos. 
Topos 1\Ciutadania Tantos ciudadanos 
Topos 1\Competència Competencias autonómicas 
Topos 1\Competència Nueva competencia 
Topos 1\Competència Desarrollo competencial. 
Topos 1\Competència Competencias hoy transferidas a  
Topos 1\Competència Estas competencias,  
Topos 1\Competència Como competencias delegadas  
Topos 1\Competència Statuto de Autonomía de nuestra comunidad. 
Topos 1\Competència Estatuto de Autonomía de  
Topos 1\Competència Marco estatutario 
Topos 2\Centralista Modelo la descentralización 
Topos 2\Centralista Gestión descentralizada  
Topos 2\Centralista Al Gobierno central  
Topos 2\Centralista Del gobierno central. 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana,  
Topos 2\Comunitat Autonomía de nuestra comunidad. 
Topos 2\Comunitat Gobierno de nuestra comunidad. 
Topos 2\Comunitat En nuestra comunidad.  
Topos 2\Comunitat Afectan a nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat En nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat En nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la comunidad 



106 
 

Topos 2\Comunitat Carreteras de la comunidad 
Topos 2\Comunitat Integrar a la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana,  
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana,  
Topos 2\Comunitat Miembros en una comunidad  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana,  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana.  
Topos 2\Comunitat Comunidad Europea,  
Topos 2\Comunitat Instituciones de la comunidad 
Topos 2\Comunitat Comunidad Económica Europea  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat En nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat Ciudadanos de la comunidad 
Topos 2\Comunitat De nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Comunidad valenciana 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad 
Topos 2\Comunitat De la comunidad 
Topos 2\Comunitat En la comunidad 
Topos 2\Comunitat De la comunidad 
Topos 2\Comunitat De la comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat En la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat En nuestra Comunidad Valenciana. 
Topos 2\Comunitat En la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat En nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana. 
Topos 2\Comunitat Para nuestra comunidad.  
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat De nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat De nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Para nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat Toda la Comunidad Europea 
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Topos 2\Comunitat De nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Por la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat A nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat A la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat La comunidad autónoma  
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Constitució De nuestra Constitución. 
Topos 2\Constitució Términos la Constitución 
Topos 2\Constitució Principios constitucionales  
Topos 2\Constitució Derecho constitucional  
Topos 2\Constitució Recogido en la Constitución 
Topos 2\Constitució Dentro de la Constitución  
Topos 2\Espanya Que goza España  
Topos 2\Constitució No sólo de España sino de toda la Comunidad Europea 
Topos 2\Estat Seguridad del estado  
Topos 2\Estat Emanada del Estado  
Topos 2\Estat Por el Estado  
Topos 2\País Terceros países y a los de la propia Comunidad Europea 
Topos 2\País Países de nuestro entorno 
Topos 1\Generalitat Presidencia de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Por la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Presidencia de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat De la Generalitat  
Topos 1\Generalitat De la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Presupuestos de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Pacto GeneralitatMunicipioIniciativa  
Topos 1\Generalitat Trabajo administrativo en la Generalitat  
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 1\Govern Formar gobierno 
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 1\Govern De gobierno  
Topos 1\Govern Del gobierno valenciano 
Topos 1\Govern Esquemas de gobierno 
Topos 1\Govern Aparato de gobierno  
Topos 1\Govern Aparato de gobierno 
Topos 1\Govern Gobierno de nuestro pueblo 
Topos 1\Govern Este gobierno 
Topos 1\Govern Gobierno de nuestra comunidad 
Topos 1\Govern Gobierno autonómico 
Topos 1\Govern Con los gobiernos  
Topos 1\Govern Desde el gobierno 
Topos 1\Govern Futuro gobierno  
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Topos 1\Govern Nuestro gobierno  
Topos 2\Govern Gobierno nacional  
Topos 1\Govern El gobierno  
Topos 1\Govern El gobierno  
Topos 2\Govern Gobierno de la nación  
Topos 1\Govern Nuestro gobierno  
Topos 1\Govern Nuestro gobierno  
Topos 1\Govern El gobierno  
Topos 1\Govern El gobierno  
Topos 1\Govern Un gobierno  
Topos 1\Govern De gobierno,  
Topos 1\Govern Nuestro gobierno  
Topos 1\Govern Nuestro gobierno  
Topos 1\Govern Un gobierno  
Topos 2\Govern Al Gobierno central  
Topos 1\Govern Desde el gobierno  
Topos 2\Govern Gobierno central 
Topos 1\Govern Mejor gobierno  
Topos 1\Govern Autogobierno  
Topos 1\Poble Pueblo valenciano 
Topos 1\Poble Pueblo valenciano 
Posicionament 
intermedi\Poble 

De les pueblos  
Topos 1\Poble Nuestro pueblo 
Posicionament 
intermedi\Poble 

Convertir a los pueblos  
Topos 1\Poble Nuestro pueblo 
Topos 1\Poble Nuestro pueblo  
Topos 1\Poble Un pueblo más culto y más preparado para la nueva Europa 
Topos 1\Poble Pueblo valenciano 
Topos 2\Regió Oferta turística regional 
Topos 2\Regió Europa de las regiones 
Topos 1\Terra Ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana 
Topos 1\Terra Ordenación del territorio 
Topos 1\Terra Organización del territorio,  
Topos 1\Transferència Competencias hoy transferidas  
Topos 1\Transferència Ley Orgánica de Transferencias a la Comunidad 

Valenciana 
Topos 1\Institució Esta institución  
Topos 1\Institució Propias instituciones de la comunidad 
Topos 1\Institució Pacto institucional por la Comunidad Valenciana  
Topos 1\Institució Desarrollo institucional 
Topos 2\Nació Gobierno de la nación  
Topos 2\Nació Ni a las nacionalizaciones  
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Topos 2\Nació Un plan hidrológico nacional 
Topos 2\Nació Desdoblamiento en la nacional 
Topos 2\Nació Gobierno nacional  
Topos 2\Nació Plan nacional  
Topos 2\Nació Ayudas nacionales  
Topos 2\Nació Proyectos nacionales 
Topos 1\Nació Nacionalidad histórica  
Topos 1\Administració Desburocratización de la administración autonómica 
Topos 1\Administració Diferentes administraciones 
Topos 1\Administració Dentro de la Administración autonómica 
Topos 1\Administració Administración autonómica 
Topos 1\Administració Administraciones públicas 
Topos 1\Administració Entre la Administración 
Posicionament 
intermedi\Administració 

Una mejor administración  
Topos 1\Administració Acción de la Administración  
Topos 1\Administració Papel más importante de la Administración  
Topos 1\Administració La Administración 
Topos 1\Administració La Administración  
Topos 1\Administració Equipamiento de la Administración  
Topos 1\Administració Contratación de la Administración Autonómica 
Posicionament 
intermedi\Administració 

La administración  
Topos 1\Administració Relaciones con la administración 
Topos 1\Administració Y a la administración  
Topos 1\Administració Para toda la administración 
Posicionament 
intermedi\Administració 

Trabajo administrativo  
   
 
Grups progressistes 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Elecciones autonómicas  
Topos 1\Autonomia Acceso a la autonomía 
Topos 1\Autonomia Administración autonómica  
Topos 1\Autonomia Adquirir una autonomía  
Topos 1\Autonomia En su autonomía 
Topos 1\Autonomia Administración autonómica 
Topos 1\Autonomia Administración autonómica  
Topos 1\Autonomia Administración autonómica 
Topos 1\Ciutadania Los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Vida de los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Pero los ciudadanos  
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Topos 1\Ciutadania De los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania De los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Todos los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Primaria a los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Preocupan a los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Permita al ciudadano  
Topos 1\Ciutadania Los ciudadanos actuales y futuros 
Topos 1\Ciutadania Los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Conjunto de los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Vida de los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Inseguridad ciudadana  
Topos 1\Ciutadania Que el ciudadano  
Topos 1\Ciutadania Inseguridad ciudadana  
Topos 1\Ciutadania Marginación de los ciudadanos. 
Topos 1\Ciutadania Derecho de los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Necesidades de los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Considerar al ciudadano  
Topos 1\Ciutadania Administración a los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Decisión de los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Mueven a los ciudadanos  
Topos 1\Competència Nuestras competencias 
Topos 1\Competència Las competencias del INEM 
Topos 2\Centralista Modelo sanitario descentralizado 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat La Comunidad Económica Europea 
Topos 2\Comunitat Comunidad Económica Europea 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Productos de la Comunidad 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Esta Comunidad  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana  
Topos 2\Espanya Mientras que el español  
Topos 2\Estat Procedentes del Estado y de la CEE 
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Topos 2\Estat Emprendidas por el Estado 
Topos 2\Estat Y el Estado 
Topos 2\Europa Países más desarrollados de la CEE 
Topos 2\Europa Procedentes del Estado y de la CEE 
Topos 2\Europa Integración en la CEE  
Topos 2\Europa Contacto con Europa 
Topos 2\Europa La Europa Unida 
Topos 2\Europa Nuestro contexto es, evidentemente, la Comunidad 

Económica Europea 
Topos 2\Europa Regiones más desarrolladas de Europa. 
Topos 2\Europa PIB medio por habitante de la Comunidad Económica 

Europea 
Topos 2\Europa Horizonte europeo  
Topos 2\Europa Mercado Único Europeo  
Topos 2\Europa Mercado europeo  
Topos 2\Europa Acomodado a la legislación europea  
Topos 2\Europa Integración europea plena 
Topos 2\Europa Respecto a Europa 
Topos 2\Europa Región europea desarrollada 
Topos 2\Europa Dentro del contexto europeo  
Topos 2\Europa Mercado europeo  
Topos 2\Europa Conexión ferroviaria europea 
Topos 2\Europa Condiciones de la Europa Unida 
Topos 2\Europa Empresas Europeas  
Topos 2\Europa Regiones desarrolladas de Europa  
Topos 2\País Vida con los países comunitarios  
Topos 2\País Grupo de los países avanzados  
Topos 2\País Equiparables a las de los países más desarrollados de la CEE 
Topos 2\País Principales países de nuestro entorno 
Topos 1\Generalitat Gobierno para la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat La Generalitat ha asumido  
Topos 1\Generalitat Que les brinda la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Parte de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat Objetivo de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
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Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat 
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat 
Topos 1\Generalitat De la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Generalitat Valenciana 
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Govern Gobierno para la Generalitat  
Topos 1\Govern Gobierno Valenciano 
Topos 1\Govern Con el gobierno  
Topos 1\Govern Preocupación del gobierno 
Topos 1\Govern Mi gobierno  
Topos 1\Govern Este Gobierno  
Topos 1\Govern Mi gobierno  
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 1\Govern O la Generalitat y su gobierno, 
Topos 1\Poble Pueblo valenciano 
Topos 2\Regió Bienestar de las regiones  
Topos 2\Regió Fuera de las regiones  
Topos 2\Regió Región desarrollada 
Topos 2\Regió Región europea desarrollada 
Topos 2\Regió Para las regiones mediterráneas  
Topos 2\Regió Regiones desarrolladas de Europa  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Desigualdades sociales y territoriales  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Desequilibrios territoriales  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Estructuración del territorio 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Equilibrio territorial 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Ordenación del territorio 
Topos 1\Terra Nuestro territorio 
Topos 1\Terra Acción Territorial de la Comunidad Valenciana 
Topos 1\Transferència Cuya transferencia estamos negociando 
Topos 1\Transferència Transferencia de la sanidad  
Topos 1\Institució Ni con una Institución Ferial tan prometedora  
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Topos 1\Institució Sistema institucional valenciano  
Topos 1\Institució Papel de las instituciones  
Topos 1\Institució Infraestructuras e instituciones  
Topos 1\Institució Instituciones de vanguardia  
Topos 1\Institució Servicios e instituciones de la sociedad  
Topos 1\Institució Cuantas instituciones dependan de ella  
Topos 1\Institució Resto de instituciones  
Topos 2\Nació Media nacional 
Topos 2\Nació Feria Muestrario Internacional  
Topos 2\Nació Contexto internacional 
 
7.2.7.4. Legislatura IV  
Grups conservadors 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Eleccions autonòmiques 
Topos 1\Autonomia Nostre Estatut d’Autonomia 
Topos 1\Autonomia Eleccions autonòmiques  
Topos 1\Autonomia Autonomia a mig construir 
Topos 1\Autonomia Policia autonòmica 
Topos 1\Autonomia Repte de ser o no ser una autonomia  
Topos 1\Autonomia L’estat de les autonomies 
Topos 1\Autonomia Atres parlaments autonomies 
Topos 1\Autonomia Anys d’autonomia 
Topos 1\Autonomia Política autonòmica 
Topos 1\Autonomia Proyecte autonòmic  
Topos 1\Autonomia Estatut d’Autonomia 
Topos 1\Autonomia D’igualdat en les autonomies  
Topos 1\Autonomia Possibilitats legislatives autonòmiques 
Topos 1\Autonomia Policia autonòmica 
Topos 1\Ciutadania La ciutadania  
Topos 1\Ciutadania Demanen els ciutadans valenciana  
Topos 1\Ciutadania Prop dels ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Els ciutadans valencians 
Topos 1\Competència Recibint les competències del govern central  
Topos 1\Competència Competències transferides 
Topos 1\Competència Competències plenes  
Topos 1\Competència Les competències que tenim actualment 
Topos 1\Competència Millorar les competències  
Topos 1\Estatut Estatut d’Autonomia 
Topos 1\Estatut Estatut d’Autonomia 
Topos 2\Centralista Formant coalició en Independents i Centristes 
Topos 2\Centralista Govern central  
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Topos 2\Centralista Govern central  
Topos 2\Centralista Davant del govern central 
Topos 2\Centralista Comitè central  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Una comunitat com la nostra 
Topos 2\Comunitat Atres comunitats autònomes 
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat D’atres comunitats  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat D’una Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Espanya Conjunt d’Espanya i, possiblement, d’Europa 
Topos 2\Espanya Mija espanyola 
Topos 2\Espanya Mes importants de l’Estat espanyol 
Topos 2\Espanya L’economia espanyola  
Topos 2\Espanya Capital d’Espanya 
Topos 2\Espanya L’estat espanyol 
Topos 2\Estat Una nació dins d’un estat. 
Topos 2\Estat En l’estat de les autonomies 
Topos 2\Estat Que aporta al conjunt de l’Estat 
Topos 2\Estat Mija de l’Estat 
Topos 2\Estat Política estatal 
Topos 2\Estat Voracitat recaptadora de l’Estat 
Topos 2\Estat Mes importants de l’Estat espanyol 
Topos 2\Estat A nivell estatal i europeu 
Topos 2\Estat Avançades de l’estat espanyol 
Topos 2\Europa Conjunt d’Espanya i, possiblement, d’Europa 
Topos 2\Europa Capitalitat cultural europea 
Topos 2\Europa Nivell estatal i europeu 
Topos 1\Generalitat Conduir a la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Institucions d’autogovern de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Govern de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Consell de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Consell de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Fonaments de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Política distributiva de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Presidència de la Generalitat 
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Topos 1\Generalitat President de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat President de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Govern de la Generalitat  
Topos 1\Govern Junt en el seu govern 
Topos 1\Govern Institucions d’autogovern  
Topos 1\Govern Anys de govern  
Topos 2\Govern Competències del govern central  
Topos 1\Govern Part del govern de la Generalitat  
Topos 1\Govern Model de govern  
Topos 1\Govern Pels governants  
Topos 1\Govern Model de govern  
Topos 2\Govern El govern central  
Topos 1\Govern Anys de govern 
Topos 1\Govern Accions de govern  
Topos 1\Govern Seus governants  
Topos 1\Govern Tasques de govern  
Topos 2\Govern Davant del govern central 
Topos 1\Govern Ha de governar  
Topos 1\Poble Decisió del poble 
Topos 1\Poble Consciencia de poble 
Topos 1\Poble Interessos del nostre poble 
Topos 1\Poble En el nostre poble 
Topos 1\Poble Necessitats d’un poble  
Topos 1\Poble Benefici del poble valencià 
Topos 1\Poble Interessos del poble valencià 
Topos 1\Poble Benestar del nostre poble 
Topos 1\Transferència Fent coincidir les transferències  
Topos 1\Transferència Competències transferides 
Topos 1\Transferència La transferència de l’lnsalud 
Topos 1\Transferència Les transferències de justícia o la policia autonòmica 
Topos 1\Institució Institucions d’autogovern de la Generalitat  
Topos 1\Nació Com a nacionalistes valencians  
Topos 1\Nació Opció política nacionalista 
Topos 1\Nació Solidaria del nacionalisme  
Topos 1\Nació De la nostra comunitat la construcció d’una identitat 

nacional  
Topos 1\Nació Una nació dins d’un estat 
Topos 1\Nació Proyecte polític nacionaliste 
Topos 1\Nació Com fan atres nacionalitats 
Topos 1\Nació Política nacionalista 
Posicionament 
intermedi\Administració 

Finalitat administrativa 
Topos 1\Administració Construït una administració  
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Grups progressistes 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Comunitat autònomes 
Topos 1\Ciutadania Els ciutadans valencians 
Topos 1\Ciutadania Tots els ciutadans valencians  
Topos 1\Ciutadania Confiança dels ciutadans valencians  
Topos 1\Ciutadania Tots els ciutadans valencians 
Topos 1\Ciutadania Tots els ciutadans d’esta comunitat 
Topos 1\Ciutadania Majoria de ciutadans valencians 
Topos 1\Ciutadania Tots els ciutadans valencians 
Topos 1\Ciutadania Futur dels ciutadans valencians 
Topos 1\Ciutadania Davant els ciutadans d’esta comunitat 
Topos 1\Ciutadania Diners dels ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Actuacions dels ciutadans valencians 
Topos 1\Ciutadania Respecte als ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Tots els ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Tots els ciutadans d’Espanya 
Topos 1\Ciutadania Molts ciutadans valencians 
Topos 1\Ciutadania Molts dels ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Tots els ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Tots els ciutadans d’Espanya 
Topos 1\Ciutadania Tots els ciutadans espanyols  
Topos 1\Ciutadania Als ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Nostres ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Nostres ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Donar als ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Els ciutadans d’esta comunitat  
Topos 1\Ciutadania Tots els ciutadans d’Espanya també 
Topos 1\Ciutadania Credibilitat dels ciutadans valencians 
Topos 2\Centralista Lítica clarament descentralitzadora 
Topos 2\Comunitat Per a esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Progrés esta comunitat 
Topos 2\Comunitat La comunitat  
Topos 2\Comunitat D’esta comunitat 
Topos 2\Comunitat Esta comunitat 
Topos 2\Comunitat Esta comunitat 
Topos 2\Comunitat Altres comunitats de l’estat 
Topos 2\Comunitat Esta comunitat  
Topos 2\Comunitat D’esta comunitat 
Topos 2\Comunitat Esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Legislatura d’esta comunitat 
Topos 2\Comunitat Que té esta comunitat 
Topos 2\Comunitat Per esta comunitat 
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Topos 2\Comunitat Esta comunitat  
Topos 2\Comunitat D’esta comunitat 
Topos 2\Comunitat Que esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Altres comunitats  
Topos 2\Comunitat Esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Primeres comunitat autònomes 
Topos 2\Comunitat Tenia esta comunitat  
Topos 2\Comunitat ’Esta comunitat 
Topos 2\Comunitat Esta comunitat 
Topos 2\Comunitat Amb la Comunitat Europea 
Topos 2\Comunitat D’esta comunitat 
Topos 2\Comunitat D’esta comunitat 
Topos 2\Comunitat D’esta comunitat 
Topos 2\Comunitat D’esta comunitat 
Topos 2\Comunitat D’esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Esta comunitat 
Topos 2\Comunitat Esta comunitat 
Topos 2\Comunitat D’esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Esta comunitat 
Topos 2\Comunitat D’esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Esta comunitat 
Topos 2\Comunitat Esta comunitat 
Topos 2\Comunitat Esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Esta comunitat 
Topos 2\Espanya De tota Espanya  
Topos 2\Espanya Ciutadans d’Espanya 
Topos 2\Espanya Ciutadans d’Espanya 
Topos 2\Espanya Diputats espanyols  
Topos 2\Espanya Govern d’Espanya 
Topos 2\Espanya O Espanya en el seu conjunt  
Topos 2\Espanya Ciutadans espanyols  
Topos 2\Espanya De tota Espanya  
Topos 2\Espanya Govern espanyol 
Topos 2\Espanya Ciutadans d’Espanya  
Topos 2\Espanya Més havia crescut d’Espanya  
Topos 2\Estat Altres comunitats de l’estat 
Topos 2\Europa Negociació amb la Comunitat Europea 
Topos 2\Europa Molts eurodiputats  
Topos 2\Europa Parlament Europeu 
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Topos 2\Europa Perquè Europa  
Topos 2\País En este país 
Topos 1\Generalitat Generalitat Valenciana 
Topos 1\Generalitat Una Generalitat  
Topos 1\Generalitat Des de la Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat De la Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat De la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Generalitat La Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat Principi la Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat La Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat D’esta Generalitat 
Topos 1\Generalitat Però la Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat De la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Esta Generalitat  
Topos 1\Generalitat A la Generalitat  
Topos 1\Generalitat De la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Generalitat Des de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat La Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Des de la Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat Des de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat President de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Com la Generalitat 
Topos 1\Govern Tornar a governar  
Topos 1\Govern D’estos anys de govern 
Topos 1\Govern Vigilarem del govern  
Topos 1\Govern Esta comunitat ha estat ben governada 
Topos 1\Govern Estat governada  
Topos 1\Govern Hem governat 
Topos 1\Govern Continue governant 
Topos 1\Govern Des del govern 
Topos 1\Govern Polítiques del govern 
Topos 1\Govern Hem estat governant  
Topos 1\Govern Per al govern valencià  
Topos 1\Govern Culpa al govern  
Topos 2\Govern El govern d’Espanya 
Topos 2\Govern Que és el govern espanyol 
Posicionament Governar es prioritzar 
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intermedi\Govern 
Posicionament 
intermedi\Govern 

Governar vol dir  
Topos 1\Govern Estes Corts i el govern  
Topos 1\Govern Del govern valencià  
Topos 1\Govern Dificultats de governar  
Topos 1\Govern Responsabilitat de governar tots els valencians  
Topos 1\Govern Tot el govern  
Topos 1\Transferència Vam rebre la transferència 
Topos 1\Institució Tenim una institució  
Topos 1\Institució Possible la institucionalització de la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Institució De les seues institucions 
Topos 1\Institució Actuacions d’una institució  
Topos 2\Nació L’economia internacional  
Topos 2\Nació Pla hidrològic nacional  
 
7.2.7.5. Legislatura V.1  
Grups conservadors 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Sistema autonómico español  
Topos 1\Autonomia Financiación autonómica 
Topos 1\Autonomia Desarrollo autonómico  
Topos 1\Autonomia España de las autonomías 
Topos 1\Autonomia Plan autonómico  
Topos 1\Ciutadania Los ciudadanos de esta Comunidad  
Topos 1\Ciutadania Cada uno de los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Las demandas ciudadanas 
Topos 1\Ciutadania Servir al ciudadano 
Topos 1\Ciutadania Renta de los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Parte de los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania De suministrar a los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Nuestros ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Calidad de vida de los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Todos los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Gobierno que los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Mayoría de los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Voluntad de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana 
Topos 1\Ciutadania Contar con los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania La voz de todos los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Mayoría de los ciudadanos  
Topos 1\Competència Tenemos un ámbito competencial amplio  
Topos 1\Competència Desgana unas competencias  
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Topos 1\Competència Ha asumido más competencias y servicios 
Topos 1\Competència Nivel de competencias  
Topos 1\Estatut Nuestro Estatuto  
Topos 1\Estatut Nuestro Estatuto 
Topos 1\Estatut Nuestro Estatuto 
Topos 2\Comunitat Modernización de la Comunidad Valenciana. 
Topos 2\Comunitat Esta Comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat Para la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Para la Comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat Construyendo la Comunidad del futuro 
Topos 2\Comunitat Nuestros objetivos como comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat Participación de la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Oficinas de la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Definida como comunidad 
Topos 2\Comunitat Todas las comunidades autónomas 
Topos 2\Comunitat Participación de las comunidades  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat Somos la comunidad autónoma que  
Topos 2\Comunitat Resto de comunidades autónomas  
Topos 2\Comunitat Necesidades de nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Importancia para una comunidad  
Topos 2\Comunitat Hace de la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat An de salud de la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat En la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat Una comunidad como la nuestra 
Topos 2\Comunitat Social de una comunidad 
Topos 2\Comunitat Engrandecer nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Ciudadanos de la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana  
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Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Conseguir una comunidad próspera  
Topos 2\Comunitat Conseguir esa gran Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Pluralidad de nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat De la comunidad autónoma 
Topos 2\Comunitat De nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat De nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Que la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Constitució Lealtad a la Constitución  
Topos 2\Espanya Sistema autonómico español  
Topos 2\Espanya Para consolidar la España de las autonomías 
Topos 2\Espanya Pueblos de España 
Topos 2\Espanya Justo en España  
Topos 2\Espanya Unirá a España  
Topos 2\Espanya Pueblos de España y del mundo 
Topos 2\Estat Para el resto del Estado 
Topos 2\Estat Visión de estado 
Topos 2\Estat Firmado con el Estado  
Topos 2\Estat Lealtad al Estado 
Topos 2\Europa Nuestros intereses en Europa  
Topos 2\Europa Diferentes foros de la Unión Europea 
Topos 2\Europa Nueva Europa  
Topos 2\Europa Marco europeo  
Topos 2\Europa En el entor no europeo  
Topos 2\Europa Competitivos en Europa  
Topos 2\Europa Unirá a España con el resto de los europeos 
Topos 2\Europa Nueva Europa  
Topos 2\Europa Acción sobre el euro 
Topos 2\Europa Creación del observatorio del euro 
Topos 2\Europa Y el euro 
Topos 2\País Lo que se puede esperar de un país  
Topos 1\Generalitat La Generalitat Valenciana 
Topos 1\Generalitat Gobierno de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Representación de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Desde la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Modernización de la Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat Relaciones de la Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat Desde la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Govern Etapa de gobierno  
Topos 1\Govern Entre gobierno y oposición 
Topos 1\Govern Accedimos al gobierno 
Topos 1\Govern Actuación del gobierno de la Generalitat  
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Topos 1\Govern Etapa de gobierno  
Topos 1\Govern Ese autogobierno  
Topos 1\Govern Estilo de gobierno  
Topos 1\Govern Consolide el nivel del autogobierno  
Topos 1\Govern El gobierno  
Topos 1\Govern Mi gobierno  
Topos 1\Govern Desde el gobierno  
Topos 1\Govern Nuevo Gobierno  
Topos 1\Govern Apuesta del gobierno  
Topos 1\Govern Mi gobierno  
Topos 1\Govern Mi programa de gobierno 
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 1\Govern Programa de gobierno 
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 1\Poble Llegar al pueblo valenciano  
Topos 1\Poble Potencialidades como pueblo 
Topos 1\Poble De nuestro pueblo  
Topos 2\Poble Resto de los pueblos de España 
Posicionament 
intermedi\Poble 

Grandeza de un pueblo  
Posicionament 
intermedi\Poble 

Grandeza de un pueblo radica en 
Topos 2\Poble Todos los pueblos de España y del mundo 
Topos 2\Regió Accesibilidad intraregional 
Topos 1\Terra Ley de ordenación del territorio  
Topos 1\Terra En nuestro territorio  
Topos 1\Terra Nuestro territorio  
Topos 1\Transferència Firmado con el Estado veintiún acuerdos de transferencias 
Topos 1\Institució Nuestras instituciones 
Topos 1\Institució Creación de la institución 
Topos 1\Institució En sus instituciones 
Topos 1\Institució Calidad de sus instituciones 
Topos 2\Nació Panorama nacional e internacional  
Topos 2\Nació Decisión internacional  
Topos 2\Nació Plan hidrológico nacional  
Topos 2\Nació Realice a la internacionalización de nuestras empresas. 
Posicionament 
intermedi\Administració 

Administraciones lentas  
Posicionament 
intermedi\Administració 

Escapar a una administración 
Posicionament 
intermedi\Administració 

Una admi nistración que quiere  
Topos 1\Administració Respecta a la administración 
Topos 1\Administració Conseguir una administración propia 
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Topos 1\Administració La administración local  
 
 
Grups progressistes 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Institucions autonòmiques  
Topos 1\Ciutadania Institucional que tots els ciutadans i ciutadanes del País 

Valencià es mereixen 
Topos 1\Ciutadania Oferts als ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Qualsevol ciutadà del nostre país  
Topos 1\Estatut Reforma de l’Estatut 
Topos 1\Estatut Majoria d’estatuts d’autonomia de les comunitats autònomes 

espanyoles 
Topos 1\Estatut Un Estatut de primera divisió 
Topos 1\Estatut Reformat l’Estatut 
Topos 1\Estatut Reforma estatutària  
Topos 1\Estatut Reforma de l’Estatut del nostre país 
Topos 1\Estatut Reformar 1’Estatut 
Topos 1\Estatut Millora de l’Estatut  
Topos 2\Centralista Concepcions centralistes  
Topos 2\Comunitat Desarrollo de la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat El País Valencià és la comunitat autònoma  
Topos 2\Comunitat Comunitats autònomes  
Topos 2\Comunitat D’estatuts d’au tonomia de les comunitats autònomes 

espanyoles 
Topos 2\Comunitat L’única comunitat autònoma  
Topos 2\Comunitat Han fet comunitats autònomes  
Topos 2\Comunitat Altres comunitats autònomes 
Topos 2\Comunitat Mentre comunitats autònomes espanyoles 
Topos 2\Espanya El País Valencià i Espanya  
Topos 2\Espanya l’Arc Mediterrani espanyol  
Topos 2\Espanya Comunitats autònomes espanyoles 
Topos 2\Espanya Nacions o nacionalitats que conformen l’Estat espanyol 
Topos 2\Espanya En tot l’Estat espanyol 
Topos 2\Espanya Comunitats autònomes espanyoles 
Topos 2\Estat Els sobra Estat  
Topos 2\Estat Institucions estatals  
Topos 2\Estat Mitjana estatal  
Topos 2\Estat Nacions o nacionalitats que conformen l’Estat espanyol 
Topos 2\Estat Acords a nivell estatal 
Topos 2\Estat Parlament estatal  
Topos 2\Estat Govern estatal 
Topos 2\Estat A nivell general en tot l’Estat espanyol 
Topos 2\Estat Resta de l’Estat 
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Topos 2\Europa Regiones europeas  
Topos 2\Europa Enquestes europees d’Eurostad  
Topos 2\Europa Mitjana de la Unió Europea 
Topos 2\Europa Regió subdesenvolupada d’Europa 
Topos 2\Europa Legislació mediambiental europea  
Topos 2\Europa Exemples en Europa  
Topos 2\Europa Enquestes europees  
Topos 2\Europa Mitjana de la Unió Europea 
Topos 2\Europa Finançament europeu 
Topos 2\Europa Fons europeus 
Topos 2\Europa Recursos europeus  
Topos 1\País Procés democràtic del nostre país 
Topos 1\País Ciutadanes del País Valencià  
Topos 1\País Ressaltar que el País Valencià i Espanya  
Topos 1\País El País Valencià és la comunitat autònoma  
Topos 1\País Al nostre país  
Topos 1\País Realitzat pel País Valencià  
Topos 1\País Per al nostre país 
Topos 1\País Reforma de l’Estatut del nostre país 
Topos 1\País D’ocupació en el País Valencià  
Topos 1\País Atur al País Valencià 
Topos 1\País Nostre país,  
Topos 1\País Abusant en el País Valencià  
Topos 1\País Nostre país  
Topos 1\País Nostre país  
Topos 1\País Nostre país  
Topos 1\País Amb el País Basc  
Topos 1\País Al nostre país 
Topos 1\País Nostra país  
Topos 1\País Ciutats del nostre país 
Topos 1\País Nostre país 
Topos 1\País Ostre país h 
Topos 1\País Nostre país  
Topos 1\País Nostre país  
Topos 1\País Comarques del nostre país 
Topos 1\País Estructurals per al País Valencià  
Topos 1\País Nostre país 
Topos 1\País Nostre país 
Topos 1\Generalitat Presidència de la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Generalitat President de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Encapçala la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Construint la Generalitat  
Topos 1\Generalitat D’ensenyament de la Generalitat  
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Topos 1\Generalitat President de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Pressu postos de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat Deute públic de la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Generalitat La Generalitat 
Topos 1\Generalitat La Generalitat Valenciana  
Topos 1\Govern Institucions d’autogovern valencià  
Topos 1\Govern Responsabilitat de governar  
Topos 1\Govern Govern i oposició  
Topos 1\Govern Formar govern  
Topos 1\Govern Nostre autogovern 
Topos 1\Govern D’oposició al govern 
Posicionament 
intermedi\Govern 

Formes de govern  
Topos 1\Govern Seu govern  
Topos 2\Govern President del Govern estatal 
Topos 1\Govern Directa del Govern valencià 
Posicionament 
intermedi\Govern 

Comunitats autònomes governades des de distints signes 
Topos 1\Govern El Govern valencià  
Posicionament 
intermedi\Govern 

Administracions públiques governades per membres del seu 
partit 

Topos 1\Govern D’in terés del govern valencià  
Topos 1\Govern Pel seu govern 
Posicionament 
intermedi\Govern 

Seua forma de governar  
Topos 1\Govern El govern de  
Posicionament 
intermedi\Govern 

Agradava quan governaven altres  
Topos 1\Govern Està governant. 
Topos 1\Govern En el govern  
Topos 1\Poble Cooperació amb els pobles  
Topos 1\Poble Conjunt del poble valencià 
Posicionament 
intermedi\Poble 

L’enquesta de població activa  
Topos 1\Poble Aturantse en els pobles i ciutats del nostre país 
Topos 1\Poble Majoria de la població 
Topos 1\Poble Tendresa dels pobles 
Topos 1\Poble Persones i als pobles 
Topos 1\Poble Nostre poble  
Topos 2\Regió Regió subdesenvolupada d’Europa 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Desigualtats socials i territorials 
Topos 1\Terra Nostre territori  
Topos 1\Transferència Una transferència de  
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Topos 1\Institució Gestió de les institucions  
Topos 1\Institució Desenvolupament de les institucions d’autogovern valencià  
Topos 1\Institució Lleialtat institucional  
Topos 1\Institució Compromís institucional  
Topos 1\Institució Institucions autonòmiques  
Topos 2\Institució Unes institucions públiques  
Topos 2\Institució Davant de les institucions públiques 
Topos 1\Nació Drets nacionals que la resta de nacions o nacionalitats que 

conformen l’Estat espanyol 
Topos 1\Nació ’Es tat de la nació 
Topos 1\Nació Mitjana nacional 
Topos 1\Nació Romanística internacional 
Topos 1\Nació Recomanacions internacionals 
 
7.2.7.6. Legislatura V.2  
Grups conservadors 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Seguimos siendo la autonomía con mejor saldo comercial 

exterior  
Topos 1\Autonomia Contenido de nuestra autonomía 
Topos 1\Ciutadania Para sus ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Vida de los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Más exigentes de los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Resto de los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania A los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Nuestros ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Compromisos con los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Vida de los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Nuestros ciudadanos. 
Topos 1\Ciutadania Todos los ciudadanos de nuestra comunidad 
Topos 1\Competència Atribución de competencias a las administraciones locales 
Topos 1\Competència Ostente competencias plenas  
Topos 1\Competència Mapa competencial e institucional de nuestra 

administración local 
Topos 1\Estatut Vigencia de nuestro Estatuto 
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Atesorado la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana,  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Concepción de comunidad 
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Topos 2\Comunitat Alcanzado en la comunidad  
Topos 2\Comunitat Comportamiento de la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat Cómo la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Básicas para la Comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad 
Topos 2\Comunitat Para la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat En la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat En la Comunidad 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat De nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana,  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat De la comunidad  
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat De la comunidad 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Residuos de la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat En la comunidad 
Topos 2\Comunitat Cultural de la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Otras comunidades  
Topos 2\Comunitat Imagen propia de la comunidad  
Topos 2\Comunitat Proyectos de la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Esta comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat De nuestra Comunidad 
Topos 2\Comunitat En la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Otras comunidades  
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Topos 2\Comunitat Nuestra Comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat De la comunidad  
Topos 2\Comunitat Para la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la comunidad 
Topos 2\Comunitat Aportar a la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Papel primordial de la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Futuro de la comunidad 
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Consecución de una comunidad líder 
Topos 2\Comunitat Una comunidad en la que  
Topos 2\Comunitat Una comunidad vertebrada 
Topos 2\Comunitat Futuro de la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nuestra comunidad 
Topos 2\Constitució Artículo 31.2 de la Constitución  
Topos 2\Espanya Superior a la media española 
Topos 2\Espanya Superior al de la media española  
Topos 2\Espanya Economía española  
Topos 2\Espanya Crecimiento en España 
Topos 2\Espanya A la media española 
Topos 2\Espanya Importantes de España  
Topos 2\Espanya Estrategia española  
Topos 2\Espanya Estrategia española  
Topos 2\Espanya Estrategia Española  
Topos 2\Espanya Federación Española de Fútbol 
Topos 2\Espanya Lugares de España 
Topos 2\Espanya Constitución Española 
Topos 2\Espanya Política exterior española 
Topos 2\Espanya Apreciada en España y en Europa 
Topos 2\Estat Cuestión de Estado  
Topos 2\Estat Administración General del Estado  
Topos 2\Europa Más que la media europea  
Topos 2\Europa Respecto a la Unión Europea  
Topos 2\Europa El de la Unión Europea 
Topos 2\Europa Avanzados de Europa 
Topos 2\Europa De la Unión Europea 
Topos 2\Europa Por la Unión Europea 
Topos 2\Europa Centros europeos de empresa e innovación 
Topos 2\Europa Con el centro de la península, Europa  
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Topos 2\Europa Proyectos europeos  
Topos 2\Europa Acción de la Unión Europea  
Topos 2\Europa Más importante de Europa 
Topos 2\Europa Futuro de Europa  
Topos 2\Europa Poderes locales en Europa 
Topos 2\Europa Apreciada en España y en Europa 
Topos 2\País Los países más avanzados de Europa. 
Posicionament 
intermedi\País 

Procedentes de otros países 
Topos 1\Generalitat Presidencia de la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Generalitat Presidente de la Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat Presidente de la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Generalitat Presidente de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat President de la Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat Funcionamiento de la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Generalitat Palau de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Presupuestos de la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Generalitat Cultura de la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Generalitat Fundación entre la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Gobierno de la Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat Presupuesto de la Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat Presidente de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Institución básica de la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Govern Instituciones de autogobierno 
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Posicionament 
intermedi\Govern 

Estilo de gobierno  
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 1\Govern Gestión del gobierno 
Topos 1\Govern Desde el Gobierno Valenciano 
Posicionament 
intermedi\Govern 

Concepción de gobierno  
Topos 1\Govern Prioridades del Gobierno  
Topos 1\Govern Mi programa de gobierno 
Topos 1\Govern El Gobierno  
Topos 1\Govern Al Gobierno Valenciano  
Topos 1\Govern Prioridad del Gobierno Valenciano  
Topos 1\Govern Acciones de gobierno  
Topos 1\Govern Mi gobierno 
Topos 1\Govern Mi gobierno  
Topos 1\Govern Mi gobierno  
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Topos 1\Govern Mi gobierno  
Topos 1\Govern Mi gobierno  
Topos 1\Govern , mi gobierno  
Topos 1\Govern Mi gobierno  
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 1\Govern Mi programa de gobierno  
Topos 1\Govern Mi gobierno 
Topos 1\Govern El Gobierno de la Generalitat Valenciana  
Topos 1\Govern Con los gobiernos del  
Topos 1\Govern Mi gobierno  
Topos 1\Govern Responsabilidades de gobierno 
Topos 1\Govern El Gobierno Valenciano  
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 1\Govern El Gobierno  
Topos 1\Govern El Gobierno Valenciano  
Topos 1\Govern Apuesta de los gobiernos del  
Topos 1\Govern Mi Gobierno 
Topos 1\Govern Por el Gobierno Valenciano  
Topos 1\Govern Por mi gobierno  
Topos 1\Govern Acción de gobierno 
Topos 1\Govern Del Gobierno Valenciano  
Topos 1\Govern Mi gobierno  
Topos 1\Govern Mi programa de gobierno 
Topos 1\Govern Acciones de gobierno 
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 1\Govern Mi gobierno  
Topos 1\Govern Mi gobierno  
Topos 1\Govern Cualquier gobierno  
Topos 1\Govern Programa de gobierno 
Topos 1\Govern Mi gobierno  
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 2\Regió Contabilidad Regional  
Topos 2\Regió Importancia estratégica y regional  
Topos 2\Regió Planificación regional  
Topos 2\Regió Competitividad regional 
Topos 2\Regió Comité de las Regiones 
Topos 2\Regió Futuro de las regiones  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Han articulado el territorio 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Ordenación del territorio 
Topos 1\Terra Nuestro equilibrio territorial  
Topos 1\Terra Tensiones políticas y territoriales  
Topos 1\Terra Vertebración territorial  
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Topos 2\Terra Todo el territorio de nuestra Comunidad 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Sobre un territorio limitado  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Desertificación del territorio  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Transporte y territorio 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Entorno de un territorio  
Topos 2\Terra Ordenación territorial  
Topos 2\Terra Actuación territorial 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Usos económicos del territorio 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Usos sostenibles del territorio 
Topos 2\Terra Del territorio 
Topos 2\Terra Del territorio protegido  
Topos 2\Terra Equilibrio territorial de nuestra comunidad 
Topos 2\Terra Vertebración territorial  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Cohesión social y territorial  
Topos 1\Transferència Innovación y transferencia tecnológica 
Topos 1\Institució Instituciones de autogobierno 
Topos 1\Institució Referentes institucionales  
Topos 1\Institució Nuestras instituciones 
Topos 1\Institució Consenso institucional  
Topos 1\Institució Institución básica de la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Institució Competencial e institucional de nuestra administración 

local 
Topos 1\Institució Consenso institucional  
Topos 1\Institució Haya participado institucionalmente  
Topos 1\Institució Espacio institucional  
Topos 2\Nació En el conjunto nacional 
Topos 2\Nació Coyuntura nacional o internacional 
Topos 2\Nació PIB nacional  
Topos 2\Nació Plan hidrológico nacional 
Topos 2\Nació Atracción internacional 
Topos 2\Nació Ámbito nacional e internacional 
Topos 2\Nació Plan hidrológico nacional 
Topos 2\Nació Plan hidrológico nacional  
Topos 2\Nació Plan hidrológico nacional 
Topos 2\Nació Su competidor nacional  
Topos 2\Nació Reconocidas internacionalmente 
Topos 2\Nació Ámbito internacional 
Topos 2\Nació Referente internacional  
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Topos 2\Nació Encuentros internacionales 
Topos 1\Administració Administraciones públicas 
Topos 1\Administració Competencias a las administraciones locales 
Posicionament 
intermedi\Administració 

Procedimientos administrativos  
Topos 1\Administració Modernizar la Administración 
Topos 2\Administració Comunidades y la Administración General del Estado  
Topos 1\Administració Nuestra administración  
Topos 1\Administració Todas las administraciones de la comunidad 
Topos 1\Administració Nuestra administración local 
 
 
Grups progressistes 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Nostra autonomia 
Topos 1\Autonomia Una autonomia de primera com la nostra 
Topos 1\Autonomia 20 anys d’autonomia  
Topos 1\Autonomia Estatut d’Autonomia  
Topos 1\Ciutadania Interessos dels ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Convéncer els ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Seguretat ciutadana  
Topos 1\Ciutadania Prometeren a la ciutadania  
Topos 1\Ciutadania La ciutadania no podrà oblidar 
Topos 1\Ciutadania Compromés amb els ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Als ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Deguda als ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Com a ciutadà 
Topos 1\Ciutadania Confusió per als ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Seguretat ciutadana 
Topos 1\Ciutadania Servir els ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Tots els ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Els ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Hi ha ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Bé dels ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Dels ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Inseguretat ciutadana 
Topos 1\Ciutadania Molts dels ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Majoria dels ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Nostres ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Els ciutadans amb els seus vots  
Topos 1\Ciutadania Els ciutadans valencians  
Topos 1\Ciutadania Els ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Des de la ciutadania 
Topos 1\Estatut L’Estatut d’Autonomia  
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Topos 1\Estatut Reformes de l’Estatut 
Topos 2\Comunitat A la nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat D’esta comunitat  
Topos 2\Comunitat És la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Una Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Una Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Una Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat A la nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat La Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat El poder de Madrid a la Comunitat  
Topos 2\Comunitat Futur de la comunitat  
Topos 2\Comunitat Títol de ser la comunitat  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat A la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat A la nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Deixen a esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Ací a la comunitat  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat A esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Bases de la comunitat  
Topos 2\Comunitat D’esta comunitat  
Topos 2\Comunitat També una comunitat  
Topos 2\Comunitat Una comunitat que  
Topos 2\Comunitat Una comunitat on  
Topos 2\Comunitat Una comunitat més segura 
Topos 2\Comunitat Una comunitat on  
Topos 2\Comunitat Una comunitat  
Topos 2\Comunitat Una comunitat sense  
Topos 2\Comunitat La comunitat que  
Topos 2\Comunitat Una comunitat més solidària 
Topos 2\Comunitat Una comunitat abocada  
Topos 2\Comunitat Una comunitat, senyories, d’iguals 
Topos 2\Comunitat Una comunitat participativa 
Topos 2\Comunitat Una comunitat on  
Topos 2\Comunitat Una comunitat que  
Topos 2\Comunitat Una comunitat on  
Topos 2\Comunitat D’una comunitat històrica  
Topos 2\Comunitat Entre les comunitats autònomes  
Topos 2\Comunitat Una comunitat més culta 
Topos 2\Comunitat Esta és la comunitat,  
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Topos 2\Comunitat Una comunitat més competitiva 
Topos 2\Comunitat Una comunitat hipotecada 
Topos 2\Comunitat Una comunitat on 
Topos 2\Comunitat Comunitat sotmesa  
Topos 2\Comunitat Esta comunitat, el nostre país. 
Topos 2\Constitució Que establix la Constitució 
Topos 2\Constitució Tribunal Constitucional  
Topos 2\Constitució Atenga la seua obligació constitucional 
Topos 2\Espanya En tota Espanya 
Topos 2\Espanya Ministre d’Espanya 
Topos 2\Espanya Sector a Espanya 
Topos 2\Espanya Mitjana espanyola  
Topos 2\Espanya Mitjana espanyola 
Topos 2\Espanya Mitjana espanyola 
Topos 2\Espanya Mitjana espanyola 
Topos 2\Espanya De tota Espanya  
Topos 2\Espanya Resta d’Espanya 
Topos 2\Espanya Despesa social a Espanya  
Topos 2\Espanya Cua d’Espanya 
Topos 2\Espanya Banc d’Espanya  
Topos 2\Espanya Fer fort a Espanya 
Topos 2\Estat Conjunt estatal 
Topos 2\Estat Inversions de l’Estat a la nostra comunitat 
Topos 2\Estat Secret d’Estat,  
Topos 2\Estat L’últim lloc de tot l’Estat  
Topos 2\Estat Participació de l’Estat  
Topos 2\Europa Desenvolupades econòmica i socialment d’Europa 
Topos 2\Europa Unió Europea 
Topos 2\Europa Resta d’Europa 
Topos 2\Europa Decisió de la Unió Europea  
Posicionament 
intermedi\País 

Conjunt del països occidentals  
Posicionament 
intermedi\País 

Països avançats 
Topos 1\País Futur d’este país 
Topos 1\País Futur del nostre país 
Topos 1\País Han fet un país  
Topos 2\País Sinó el de tot el país 
Topos 2\País Caiguda del nostre país  
Topos 1\País Passió pel país que vostés no tenen 
Topos 1\País Un país de sol i platja 
Topos 1\País No només podem ser un país de sol i platja 
Topos 1\País Un país on  
Topos 1\País Modernització del país  
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Topos 1\País Futur que necessita esta comunitat, el nostre país 
Topos 1\Generalitat És la Generalitat Valenciana 
Topos 1\Generalitat Deute de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat President de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Presidència de la Generalitat Valenciana  
Topos 1\Generalitat Presidència de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Han abocat vostés la Generalitat al caos 
Topos 1\Generalitat Cap a una Generalitat sense liderat 
Topos 1\Generalitat Palau de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat President de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Té la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Quedarà la Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat comptava amb  
Topos 1\Generalitat On la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Impostos de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat President de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Posar la Generalitat  
Topos 2\Govern Crisi del govern del senyor  
Topos 2\Govern Paper d’un govern de gestió 
Topos 1\Govern D’un govern de transició  
Topos 1\Govern Principal característica d’un govern de dretes 
Topos 1\Govern Del seu govern 
Topos 2\Govern Del govern d’ 
Topos 1\Govern President interí d’un govern  
Topos 1\Govern Este govern  
Topos 1\Govern Estos anys de govern conservadors  
Topos 1\Govern Accions de govern 
Topos 1\Govern L’enfrontament dels governs  
Topos 1\Govern Necessitat d’un govern conservador 
Topos 1\Govern Governarà vosté  
Topos 2\Govern Mal govern  
Topos 1\Govern Sense govern 
Topos 1\Govern L’interlocutor real del Govern Valencià 
Topos 1\Govern Manar i governar  
Topos 1\Govern En el seu govern 
Topos 1\Govern Governarà com una titella  
Topos 1\Govern Govern amb impuls 
Topos 1\Govern Un govern amb idees 
Topos 1\Govern Delegat del Govern  
Topos 1\Govern Govern subordinat  
Topos 1\Govern El Govern no és la propietat seua 
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Topos 1\Govern És el govern de tots 
Topos 2\Govern Tant el govern de Madrid  
Topos 1\Govern Govern Valencià 
Topos 1\Govern Delegat del Govern 
Topos 1\Govern Encarregat d’un govern  
Topos 1\Govern Anys de govern  
Topos 1\Govern Un govern malgastador 
Topos 1\Govern Acció de govern  
Topos 1\Govern Des del Govern 
Topos 1\Govern Este govern 
Topos 1\Govern Només arribar vosté al Govern 
Topos 1\Govern Este govern  
Topos 1\Govern Avui un govern més gran 
Topos 1\Govern Seu govern  
Topos 1\Govern Vostés governant 
Topos 1\Govern D’un govern malgastador 
Topos 1\Govern Un govern que 
Topos 1\Govern D’un govern profundament injust 
Topos 1\Govern Durant el govern del  
Topos 1\Govern Imprevisió del seu govern 
Topos 1\Govern En un govern que  
Topos 1\Govern Concessió del govern  
Topos 1\Govern Pràctiques de govern  
Topos 1\Govern Sobre l’autogovern 
Topos 1\Govern Un govern compromés 
Topos 1\Govern Davant un govern que  
Topos 1\Govern Un govern que  
Topos 1\Govern L’encarregat del govern  
Topos 1\Govern Del govern de transició  
Topos 1\Poble Representants del poble valencià  
Topos 1\Poble Institució que representa tot el poble. 
Topos 1\Poble Menyspreu a un poble 
Topos 1\Poble Nostre poble 
Topos 1\Poble Dignifique com a poble 
Topos 1\Poble Com a poble 
Topos 1\Poble Fa el poble 
Topos 2\Regió Una de les regions 
Posicionament 
intermedi\Terra 

D’ordenació del territori 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Qualitat del territori 
Topos 1\Terra Nostre territori  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Degrada el territori  
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Topos 1\Terra Malbaratar el nostre territori 
Topos 1\Institució Interessos de les institucions 
Topos 1\Institució La institució que representa tot el poble 
Topos 2\Nació Les nacionals  
Topos 2\Nació Organismes internacionals 
Topos 2\Nació Organismes internacionals  
 
7.2.7.7. Legislatura VI  
Grups conservadors 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Eleccions autonòmiques a la Comunitat Valenciana  
Topos 1\Autonomia Nostre Estatut d’Autonomia 
Topos 1\Autonomia Nivell autonòmic 
Topos 1\Autonomia Model valencià d’autonomia 
Topos 1\Autonomia Estatut d’Autonomia  
Topos 1\Autonomia Secretari autonòmic  
Topos 1\Ciutadania Els ciutadans de la Comunitat Valenciana  
Topos 1\Ciutadania Com a ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Treball dels ciutadans de la Comunitat Valenciana 
Topos 1\Ciutadania Nostres conciutadans 
Topos 1\Ciutadania Cada ciutadà de la Comunitat Valenciana 
Topos 1\Ciutadania En els ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Cadascú dels ciutadans de la Comunitat Valenciana 
Topos 1\Ciutadania Vitals de cada ciutadà 
Topos 1\Ciutadania Els ciutadans de la comunitat 
Topos 1\Ciutadania Per als ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Cadascun dels ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Milions de ciutadans  
Topos 1\Ciutadania M’unix a cada ciutadà 
Topos 1\Competència Hem aconseguit tal grau de competències  
Topos 1\Competència Realitat política i competencial  
Topos 1\Estatut Nostre Estatut d’Autonomia 
Topos 1\Estatut Reforma de l’Estatut  
Topos 1\Estatut Propi Estatut  
Topos 1\Estatut Nostre Estatut d’Autonomia  
Topos 2\Comunitat Ciutadans de la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Eleccions autonòmiques a la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Ciutadans de la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Situar a la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Hui la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Ciutadans de la Comunitat Valenciana 
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Topos 2\Comunitat Interessos de la nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat Estructurals d’altres comunitats 
Topos 2\Comunitat Impulsar la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Representa que la nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat A la nostra comunitat, el nostre país i el món sencer 
Topos 2\Comunitat Ambiciós per a la comunitat  
Topos 2\Comunitat Més Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Ciutadà de la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Ocupacions en la nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat Electoral que esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Naturalment a una comunitat  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat Som una comunitat  
Topos 2\Comunitat Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Ciutadans de la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Dones d’esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Sobre la base d’una comunitat  
Topos 2\Comunitat Que visquen en una comunitat  
Topos 2\Comunitat Moments a la nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat La nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Ciutadans de la comunitat 
Topos 2\Comunitat Vingut a la comunitat  
Topos 2\Comunitat Paper que com a comunitat autònoma  
Topos 2\Comunitat Perquè la nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat És aquella comunitat que  
Topos 2\Comunitat No sols d’una comunitat autònoma espanyola sinó d’una 

regió europea 
Topos 2\Comunitat Políticament a la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat De la nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Som una comunitat líder 
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat D’una comunitat  
Topos 2\Comunitat Per a una comunitat  
Topos 2\Comunitat Que la nostra comunitat  
Topos 2\Constitució Ben situats en una Espanya constitucional i democràtica i en 

una Europa  
Topos 2\Constitució Que ens dóna la Constitució  
Topos 2\Constitució Marc de la Constitució Espanyola 
Topos 2\Constitució Està aprovant una Constitució  
Topos 2\Espanya Ben situats en una Espanya constitucional i democràtica i en 

una Europa unida  
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Topos 2\Espanya Participació solidària a Espanya i a Europa  
Topos 2\Espanya Institucions espanyoles  
Topos 2\Espanya Importància que Espanya i Europa donen  
Topos 2\Espanya Més pròsperes d’Espanya i d’Europa 
Topos 2\Espanya Ser Espanya i ser Europa  
Topos 2\Espanya Que és Espanya 
Topos 2\Espanya Junt a Espanya 
Topos 2\Espanya Constitució Espanyola 
Topos 2\Espanya Comunitat autònoma espanyola  
Topos 2\Espanya Satisfeta de ser espanyol  
Topos 2\Espanya Lleial respecte a Espanya i a la Unió 
Topos 2\Estat Lleial respecte a l’Estat 
Topos 2\Europa Primeres regions de l’ 
Topos 2\Europa Som part d’Europa 
Topos 2\Europa Contribuïm que Europa  
Topos 2\Europa Democràtica i en una Europa  
Topos 2\Europa Solidària a Espanya i a Europa  
Topos 2\Europa Institucions espanyoles i europees  
Topos 2\Europa Importància que Espanya i Europa  
Topos 2\Europa Pròsperes d’Espanya i d’Europa 
Topos 2\Europa Ser Espanya i ser Europa  
Topos 2\Europa Polític cap a l’Europa  
Topos 2\Europa Respecte de la Unió Europea 
Topos 2\Europa Constitució i els tractats europeus 
Topos 2\Europa Moderna, que és la Unió Europea 
Topos 2\Europa Concert nacional i europeu 
Topos 2\Europa D’una regió europea 
Topos 2\Europa Culturals d’Europa 
Topos 2\País El nostre país  
Topos 1\Generalitat President de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat President de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Primer president de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat ’Administració de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Responsabilitats que la Generalitat  
Topos 1\Generalitat President de la Generalitat  
Topos 1\Govern Realitzada pels governs del meu partit  
Topos 2\Govern Presidència del Govern  
Topos 1\Govern Recuperar l’autogovern  
Topos 1\Govern Festa per a l’autogovern  
Topos 1\Govern Hui ministre del Govern  
Topos 1\Govern Democràcia i l’autogovern 
Topos 1\Govern Democràcia, més autogovern 
Topos 1\Govern Membres del govern  
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Topos 1\Govern Meua acció de govern 
Topos 1\Govern Constants dels governs  
Topos 1\Govern Durant els anys de govern  
Topos 1\Govern Per al meu govern  
Topos 1\Govern Institucions d’autogovern  
Topos 1\Govern Seu màxim autogovern 
Topos 1\Poble Afegir que per al poble valencià  
Topos 1\Poble Seguir sent un poble diferenciat  
Topos 1\Poble Entre els pobles que caminen junts 
Topos 1\Poble Com a poble en el seu conjunt 
Topos 1\Poble Mandat del poble 
Topos 1\Poble Futur del nostre poble 
Topos 1\Poble Benestar del nostre poble 
Topos 1\Poble Nostre poble  
Topos 1\Poble Identifiquen com a poble en el nostre  
Topos 1\Poble Sort de ser un poble  
Topos 1\Poble Existència com a poble 
Topos 1\Poble Nostra singularitat com a poble 
Topos 1\Poble Formar part d’un mateix poble 
Topos 1\Poble Vitalitat com a poble  
Topos 1\Poble Manifestant el pols d’un poble  
Topos 1\Poble D’identitat del nostre poble 
Topos 1\Poble Afortunadament el nostre poble  
Topos 1\Poble Que hi ha molts pobles  
Topos 1\Poble Hui estem entre els pobles millor encaixats  
Topos 2\Regió Primeres regions de l’Europa del segle XXI 
Topos 2\Regió Grans regions 
Topos 1\Regió Com una de les regions més pròsperes d’Espanya i d’Europa 
Topos 1\Regió Anys de ser una regió  
Topos 2\Regió Espanyola sinó d’una regió europea 
Topos 2\Regió Les seues regions 
Topos 1\Terra Esperit de la nostra terra 
Topos 1\Terra Que la nostra terra  
Topos 1\Terra De ser una terra a què  
Topos 1\Terra Per a ser un territo ri ben considerat  
Topos 1\Terra Poble en el nostre territori  
Topos 1\Terra Nostra terra  
Topos 1\Terra Nostre territori  
Topos 1\Terra Dels segles terra i acollida 
Topos 1\Terra Enriquir el nostre territori 
Topos 1\Terra Seguir sent una terra d’acollida 
Topos 1\Terra En tots els territoris de la nostra comunitat  
Topos 1\Terra Allunyat del nostre territori  
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Topos 2\Institució Disfrutem d’un marc institucional  
Topos 2\Institució Ptant les institucions espanyoles i europee 
Topos 1\Institució Nostres institucions d’autogovern  
Topos 1\Institució Des de les nostres institucions 
Topos 1\Institució Les nostres institucions 
Topos 1\Institució Seues institucions  
Topos 1\Institució Gaudir d’institucions polítiques que ens definixen  
Topos 2\Nació Pla hidrològic nacional  
Topos 2\Nació Pla hidrològic nacional 
Topos 2\Nació Perquè la internacionalització  
Topos 2\Nació Panorama internacional 
Topos 2\Nació A esta internacionalització  
Topos 2\Nació Nivell nacional 
Topos 2\Nació Evident la nostra nacionalitat històrica 
Topos 2\Nació Correspon en el concert nacional 

i europeu. 
Topos 2\Nació Condició de nacionalitat històrica 
Topos 1\Administració Entre els agents socials i l’administració  
Topos 1\Administració Capacitat perquè l’administració arribe  
Topos 1\Administració De la part de l’administració  
Topos 1\Administració Perquè la nostra comunitat ni administrativament ni 

econòmicament  
Topos 1\Administració Adequant la nostra administració  
Topos 1\Administració Presència de l’administració  
Topos 1\Administració Fer que l’administració servisca  
 
Grups progressistes 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Estatut d’Autonomia 
Topos 1\Autonomia Estatut d’Autonomia  
Topos 1\Competència Afirmar que tenim competències de primera  
Topos 1\Estatut Comencem per l’Estatut 
Topos 1\Estatut Reforma de l’Estatut d’Autonomia 
Topos 1\Estatut Vint anys d’Estatut  
Topos 1\Estatut Polític i un Estatut d’Autonomia  
Topos 1\Estatut Del tema estatutari 
Topos 1\Estatut Reforma estatutària  
Topos 1\Estatut Modificar l’Estatut 
Topos 1\Estatut Insuficiències, l’Estatut d’Autonomia  
Topos 2\Centralista Concepcions centralistes  
Topos 2\Comunitat Com les comunitats autònomes històriques  
Topos 2\Comunitat Vosté li diu Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Som la comunitat autònoma  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
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Topos 2\Comunitat Segona Comunitat  
Topos 2\Comunitat Som la comunitat autònoma  
Topos 2\Comunitat En altres comunitats 
Topos 2\Comunitat Altres comunitats 
Topos 2\Comunitat Altres comunitats 
Topos 2\Comunitat Atur de la nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Sempre en comunitats autònomes  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat La Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat La Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Totes les comunitats autònomes 
Topos 2\Comunitat Quarta comunitat autònoma  
Topos 2\Espanya Més restrictiva de tota Espanya 
Topos 2\Espanya Espanya és el segon país  
Topos 2\Espanya Mitjana espanyola 
Topos 2\Espanya l’Estat espanyol 
Topos 2\Espanya l’Estat espanyol  
Topos 2\Espanya Resta d’Espanya 
Topos 2\Espanya Resta d’Espanya 
Topos 2\Espanya A Espanya  
Topos 2\Espanya Mitjana espanyola 
Topos 2\Espanya Pitjors d’Espanya.  
Topos 2\Espanya Més baixa de tot Espanya 
Topos 2\Espanya Baixa de tota Espanya 
Topos 2\Espanya La mitjana d’Espanya 
Topos 2\Espanya Altres llocs d’Espanya  
Topos 2\Espanya Societat Espanyola  
Topos 2\Espanya Espanya només en té quatre 
Topos 2\Espanya Mitjana espanyola  
Topos 2\Estat Només cops d’estat  
Topos 2\Estat Anomenar d’estat 
Topos 2\Estat Reforma estatutària  
Topos 2\Estat Administració general de l’Estat  
Topos 2\Estat Administració general de l’Estat 
Topos 2\Estat En l’Estat espanyol 
Topos 2\Estat Superar la mitjana estatal 
Topos 2\Estat l’Estat espanyol  
Topos 2\Estat Més baixa que l’estatal 
Topos 2\Estat Indicadors estatals són clars 
Topos 2\Estat Mitjana estatal 
Topos 2\Estat En el parlament estatal  
Topos 2\Europa Països a la Unió Europea 
Topos 2\Europa En la Unió Europea 
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Topos 2\Europa Autovies europees 
Topos 2\Europa Països europeus 
Topos 2\Europa Normativa europea  
Topos 2\Europa Unió Europea.  
Topos 2\Europa La Unió Europea 
Topos 2\Europa Estan a Europa 
Topos 2\Europa La Unió Europea  
Topos 1\País Partit tant a nivell de país  
Topos 1\País No veiem el País Valencià  
Topos 1\País Açò és el país de les meravelles 
Topos 1\País Este país és tan bonic  
Topos 1\País Este país 
Topos 1\País Nostre país 
Topos 1\País El País Valencià  
Topos 1\País Segon país  
Topos 1\País En el País Valencià  
Topos 1\País Nostre país  
Topos 1\País Qualsevol país 
Topos 1\País Territori del país 
Topos 1\País En este país  
Topos 1\País Este país  
Topos 1\País Més en este país  
Topos 1\País En este país  
Topos 1\País Del nostre país.  
Topos 1\País Disgregada al País Valencià  
Topos 1\País En este país  
Topos 1\País Este país  
Topos 1\País Nostre país  
Topos 1\País A tot el país 
Topos 1\País Aquest país 
Topos 1\País Este país  
Topos 1\País Nostre país  
Topos 1\País Deixava al País Valencià  
Topos 1\País Majors en este país 
Topos 1\País Dades que el País Valencià  
Topos 1\País El País Valencià 
Topos 1\País Nostre país al valencià 
Topos 1\País Que un altre País Valencià és possible 
Topos 1\Generalitat Presidència de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Encapçala la Generalitat  
Topos 1\Generalitat President de la Generalitat 
Topos 1\Generalitat Que la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Govern de la Generalitat  



144 
 

Topos 1\Generalitat Governs de la Generalitat  
Topos 1\Generalitat Govern de la Generalitat 
Topos 1\Govern Institucions d’autogovern valencià  
Topos 2\Govern Posat el govern de Madrid 
Topos 1\Govern A governar 
Posicionament 
intermedi\Govern 

Governades amb  
Posicionament 
intermedi\Govern 

Governs distints 
Topos 1\Govern De governs anteriors 
Topos 1\Govern Negatiu dels governs  
Topos 1\Govern Conjunt al govern  
Topos 1\Govern Respecte al govern de torn 
Topos 1\Govern Partit que governa 
Topos 1\Govern Dignificar aquest govern 
Topos 1\Govern ·locat els governs de la Generalitat  
Topos 1\Govern Vosté d’un govern  
Topos 1\Govern Responsable del govern de la Generalitat 
Topos 1\Govern Delegat del Govern 
Topos 1\Govern Ministre del govern 
Topos 1\Poble Cooperació amb els pobles menys desenvolupats que 

nosaltres 
Topos 1\Poble Majoritària del seu poble 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Desigualtats socials i territorials 
Topos 1\Terra Del territori del país 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Reforestar els terrenys  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Terrenys forestal 
Posicionament 
intermedi\Terra 

D’ordenació del territori 
Posicionament 
intermedi\Terra 

De greus conflictes territorials  
Topos 1\Institució Gestió de les institucions  
Topos 1\Institució Institucions d’autogovern valencià  
Topos 1\Institució Caràcter institucional 
Topos 2\Nació Pla hidrològic nacional 
Topos 2\Nació Pla hidrològic nacional  
Topos 2\Nació Institut Nacional d’Estadística 
Topos 2\Nació Contra el dret internacional 
Topos 2\Administració ’Administració general de l’Estat  
Topos 2\Administració Aclarisca a l’administració general de l’Estat 
Topos 1\País Nous països a la Unió Europea 
Topos 1\País Països com  
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Topos 1\País Altres països europeus,  
 
7.2.7.8. Legislatura VII  
Grups conservadors 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Mapa autonòmic  
Topos 1\Autonomia Govern autonòmic  
Topos 1\Ciutadania Centenars de milers de ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Nostres conciutadans 
Topos 1\Ciutadania Tots els ciutadans  
Topos 1\Estatut Desenrotllament estatutari 
Topos 1\Estatut Reforma estatutària  
Topos 1\Estatut Desenrotllar el nostre Estatut  
Topos 2\Comunitat Que la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat Esta comunitat autònoma  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Política a la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat Treballar a la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat En quatre comunitats autònomes  
Topos 2\Comunitat La Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Següent comunitat autònoma  
Topos 2\Comunitat Distinció de comunitats històriques  
Topos 2\Comunitat Que la nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Convertit la Comunitat valenciana  
Topos 2\Comunitat Possibilitat de la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Opció de la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat Creat a la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat La Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat En una comunitat  
Topos 2\Comunitat Comunitat autònoma principal 
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Parlar a la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Que la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Constitució Dins de la Constitució espanyola 
Topos 2\Constitució Constitució de la qual reivindique les seues llibertats 
Topos 2\Espanya Resta dels espanyols 
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Topos 2\Espanya Que és Espanya 
Topos 2\Espanya d’Espanya  
Topos 2\Espanya Meitat dels espanyols  
Topos 2\Espanya Mediterrani espanyol  
Topos 2\Espanya Reclamant a Espanya i a Europa  
Topos 2\Espanya Generada a tota Espanya  
Topos 2\Espanya Dins de la Constitució espanyola 
Topos 2\Espanya Fuerzas armadas españolas 
Topos 2\Estat Finançament de l’estat  
Topos 2\Estat Correspon de l’estat 
Topos 2\Europa Pròsperes d’Europa  
Topos 2\Europa Exigida per la Unió Europea 
Topos 2\Europa Espanya i a Europa  
Topos 2\Europa Més competitives d’Europa 
Topos 2\Europa La Unió Europea 
Topos 2\País Polítics generals del país 
Topos 2\País Centre del país 
Topos 2\País Van ser els països  
Topos 2\País Seran aquells països  
Topos 2\País Immensa majoria de països del món 
Topos 1\Generalitat President de La Generalitat  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat De La Generalitat és el major compromís personal  
Topos 1\Govern Llarga etapa de governs  
Topos 2\Govern ’Actual Govern d’Espanya  
Topos 1\Govern Meu programa de govern 
Topos 1\Govern Iniciatives del govern autonòmic  
Topos 1\Govern Benestar si els governs no som capaços  
Topos 1\Govern Marxa del nou govern  
Topos 1\Govern Programa de govern 
Topos 1\Poble Exemple d’un poble  
Topos 1\Poble Nostre propi poble 
Topos 1\Poble Nostre poble  
Topos 1\Poble Nostre poble  
Topos 1\Govern Altres pobles 
Topos 1\Govern Assumir el nostre poble 
Topos 2\Regió Grup de les regions més competitives d’Europa 
Topos 2\Regió Distància en les regions més pròsperes d’Europa  
Topos 1\Terra Millor terra possible 
Topos 1\Terra La terra on volem viure 
Topos 1\Terra Assumir lideratges territorials  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Producció i econòmics del territori 
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Topos 1\Terra Afegit al nostre territori 
Topos 1\Terra Nostre territori  
Topos 1\Terra Necessita esta terra 
Topos 1\Terra Important és el territori 
Topos 1\Terra Nostra terra  
Topos 1\Terra Nostre territori  
Topos 1\Terra Nostra terra 
Topos 1\Terra Nostra terra  
Topos 1\Terra La nostra terra 
Topos 1\Terra La nostra comunitat un territori protegit 
Topos 2\Nació Sentit a una de les nacions més antigues i importants del 

món.  
Topos 2\Nació Pertanyem a una nació democràtica 
Topos 2\Nació Panorama internacional  
Topos 2\Nació Referència internacional 
Topos 2\Nació Escala nacional o internacional 
Posicionament 
intermedi\Administració 

No es tracta només d’administrar  
Topos 1\Administració Administració en totes les seues instàncies 
 
 
Grups progressistes 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Sistema valencià d’autonomia personal  
Topos 1\Autonomia Estatut d’autonomia 
Topos 1\Ciutadania Donar les gràcies a tots els ciutadans i ciutadanes  
Topos 1\Ciutadania Suport dels ciutadans i ciutadanes 
Topos 1\Ciutadania Ciutadans i ciutadanes del País Valencià  
Topos 1\Ciutadania Dels ciutadans i de les ciutadanes  
Topos 1\Ciutadania Assumir per la ciutadania 
Topos 1\Ciutadania Reben els ciutadans i les ciutadanes 
Topos 1\Ciutadania d’Educació per a la Ciutadania 
Topos 1\Ciutadania Per a la ciutadania en situació de dependència  
Topos 1\Ciutadania Nostres ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Important acord amb la ciutadania  
Topos 1\Competència Gestió i competència pública  
Topos 1\Estatut Generalitat contra l’Estatut d’autonomia 
Topos 1\Estatut Fer un Estatut on 
Topos 1\Estatut Inanes del nostre Estatut 
Topos 2\Centralista Govern central, Unió Europea 
Topos 2\Centralista L’estat central 
Topos 2\Comunitat Comunitat autònoma  
Topos 2\Comunitat Altra comunitat 
Topos 2\Comunitat Segona comunitat autònoma  
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Topos 2\Comunitat Som la comunitat autònoma amb el major nivell 
d’endeutament 

Topos 2\Comunitat No sols a la comunitat sinó també  
Topos 2\Comunitat Com a comunitat autònoma 
Topos 2\Constitució Ïcitat constitucional  
Topos 2\Constitució Que diu la Constitució  
Topos 2\Espanya Com l’estat espanyol 
Topos 2\Estat Mitjana de l’estat 
Topos 2\Estat Mitjana de l’estat  
Topos 2\Estat Mitjana de l’estat 
Topos 2\Estat Conjunt de l’estat 
Topos 2\Estat Que recapte l’estat  
Topos 2\Estat I estat és tant el País Valencià com l’estat espanyol. 
Topos 2\Europa Unió Europea  
Topos 2\Europa Parlament Europeu 
Topos 2\Europa Legislació europea  
Topos 2\Europa Govern central, Unió Europea 
Topos 1\País Pel País Valencià 
Topos 1\País Ciutadans i ciutadanes del País Valencià  
Topos 1\País Política del País Valencià 
Topos 1\País Legislació del País Valencià  
Topos 1\País Sostenibilitat del país 
Topos 1\País Escolars del País Valencià.  
Topos 1\País Negarà que el País Valencià  
Topos 1\País Envellida que la del País Valencià 
Topos 1\País En el País Valencià 
Topos 1\País Lleis del País Valencià  
Topos 1\País En el País Valencià 
Topos 1\País Conjunt del País Valencià 
Topos 1\País Corresponen al País Valencià 
Topos 1\País Vingut al País Valencià 
Topos 1\País Del nostre país 
Topos 1\País Lingüística del País Valencià  
Topos 1\País De TV3 al País Valencià 
Topos 1\País L’interior del país  
Topos 1\País Des del País Valencià  
Topos 1\País Tant el País Valencià com l’estat espanyol 
Topos 1\País Consciència de país 
Topos 1\País Posava fi als furs del País Valencià 
Topos 1\País Cal dotar el País Valencià  
Posicionament 
intermedi\País 

Vénen d’altres països 
Topos 1\Generalitat Recursos de La Generalitat  
Topos 1\Govern Vol governar per a les persones 
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Topos 1\Govern Equivocades d’un govern 
Topos 1\Govern Control i d’oposició al govern 
Topos 2\Govern Govern central, Unió Europea 
Topos 1\Govern Licitació el govern valencià  
Topos 1\Govern Quals el govern valencià  
Topos 1\Govern Coincidint amb el govern del  
Topos 1\Govern El seu govern  
Topos 1\Govern Del seu govern  
Topos 1\Govern El seu govern  
Topos 1\Govern Que el seu govern  
Topos 1\Govern Del seu govern  
Topos 1\Govern Practicades pel seu govern 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Destrucció del territori  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Relació entre economiaterritori,  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Viuen de la terra  
Topos 1\Terra Defensa del territori 
Topos 1\Terra Del nostre territori 
Topos 1\Terra Cal repensar el territori 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Usos per al territori  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Dels plans territorials 
Topos 1\Transferència Estan intentant transferir tot el sistema a les empreses 

privades 
Topos 2\Institució Propaganda institucional 
Topos 2\Govern Deslleialtat institucional  
Topos 1\Institució Suport institucionals  
Topos 1\Institució Corts que fem una declaració institucional 
Topos 1\Administració ’Administració local i autonòmica 
Topos 1\Administració Administracions públiques  
Topos 1\Administració Administracions i empleats públics  
 
7.2.7.9. Legislatura VIII.1 
 
Grups conservadors  
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Estatut d’autonomia 
Topos 1\Autonomia Elecciones autonómicas  
Topos 1\Autonomia Estatuto de autonomía 
Topos 1\Autonomia Polítics i de les autonomies  
Topos 1\Autonomia Sido la cuarta autonomía  
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Topos 1\Autonomia Pasadas elecciones autonómicas 
Topos 1\Autonomia La segunda autonomía  
Topos 1\Autonomia Primera autonomía de España  
Topos 1\Autonomia Administración autonómica  
Topos 1\Autonomia Requisitos autonómicos  
Topos 1\Autonomia D’aquelles normes autonòmiques  
Topos 1\Autonomia ’Administració autonòmica 
Topos 1\Autonomia Finançament autonòmic 
Topos 1\Autonomia Finançament autonòmic  
Topos 1\Autonomia Presidentes autonómicos  
Topos 1\Autonomia Participació dels ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Ciutadans de la Comunitat Valenciana 
Topos 1\Ciutadania Tots els ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Els ciutadans de la Comunitat Valenciana  
Topos 1\Ciutadania Amb els ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Els ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Participació dels ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Els ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Demostrar als ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Participació dels ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Participació dels ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Constitució els ciutadans  
Topos 1\Ciutadania % per a ciutadans i  
Topos 1\Ciutadania Efectiva dels ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Seus ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Ciudadanos de la Comunidad Valenciana  
Topos 1\Ciutadania Respaldo de los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania A los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Social de todos los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Elección de los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Todos los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Cargos para los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Participación de los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Todos los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Confianza de los ciudadanos 
Topos 1\Competència En el marc de les nostres competències 
Topos 1\Competència En l’àmbit de les nostres competències  
Topos 1\Competència Marco de las competencias de las comunidades autónomas 
Topos 1\Competència Reparto competencial  
Topos 1\Estatut Basat en la Constitució espanyola i el nostre Estatut 

d’autonomia 
Topos 1\Estatut Través de algún estatuto 
Topos 1\Estatut Reforma del Estatuto de autonomía 
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Topos 2\Centralista Que centralitzarà  
Topos 2\Centralista Centralitzarem la tresoreria de les empreses públiques i 

organismes  
Topos 2\Comunitat Esta comunidad  
Topos 2\Comunitat Ciudadanos de la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Valencianos que la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Tenemos una gran comunidad 
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Siendo la comunidad  
Topos 2\Comunitat Impulso a la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Gobierno y mejor Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Conseguiremos una Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Hacer de la comunidad  
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Las comunidades autónomas  
Topos 2\Comunitat Caso de la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Viven en esta comunidad  
Topos 2\Comunitat Situar a la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat En nuestra comunidad  
Topos 2\Comunitat Cuatro comunidades autónomas  
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Tercera comunidad autónoma  
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Otras comunidades autónomas  
Topos 2\Comunitat También somos la comunidad  
Topos 2\Comunitat Grandes comunidades de España 
Topos 2\Comunitat Apuntado a las comunidades autónomas  
Topos 2\Comunitat Que las comunidades autónomas  
Topos 2\Comunitat En la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Productivas para la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Deuda de las comunidades autónomas  
Topos 2\Comunitat Desde la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Resto de comunidades  
Topos 2\Comunitat Una de las comunidades autónomas 
Topos 2\Comunitat Comunidades autónomas españolas  
Topos 2\Comunitat De las comunidades autónomas 
Topos 2\Comunitat En cada comunidad autónoma  
Topos 2\Comunitat Para que las comunidades autónomas contribuyan a que 

España  
Topos 2\Comunitat De comunidades autónomas  
Topos 2\Comunitat Comprometo a que la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Resto de comunidades autónomas  
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Que vivimos en esta comunidad 
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Topos 2\Comunitat Una comunidad que  
Topos 2\Comunitat En las comunidades autónomas  
Topos 2\Comunitat la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Necesita la Comunidad Valenciana y España 
Topos 2\Comunitat Ciutadans de la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Viuen en una comunitat  
Topos 2\Comunitat Ciutadans de la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat La Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Expectatives de la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Som la primera comunitat autònoma  
Topos 2\Comunitat Tercera comunitat  
Topos 2\Comunitat Fiança en la Comunitat Valenciana, 
Topos 2\Comunitat Parlar de la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Administracions de la comunitat  
Topos 2\Comunitat En la nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat La Comunitat Valenciana és una part important d’Espanya 
Topos 2\Comunitat Entre comunitats autònomes  
Topos 2\Comunitat A la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Viuen en esta comunitat  
Topos 2\Comunitat Al llarg de tota la comunitat 
Topos 2\Comunitat Projecte que és la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat En què les comunitats autònomes  
Topos 2\Comunitat Donar a la Comunitat Valenciana i a Espanya  
Topos 2\Comunitat Que la Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Perquè vull una Comunitat Valenciana  
Topos 2\Comunitat Vull una Comunitat Valenciana i una Espanya  
Topos 2\Constitució Basat en la Constitució espanyola  
Topos 2\Constitució Pacto constitucional 
Topos 2\Constitució Dins de la Constitució  
Topos 2\Constitució Afavorint la constitució  
Topos 2\Constitució Nuestra Constitución  
Topos 2\Espanya España no ha dejado de retroceder 
Topos 2\Espanya En España 
Topos 2\Espanya España ha retrocedido  
Topos 2\Espanya Sociedad española 
Topos 2\Espanya Nacional de los españoles 
Topos 2\Espanya Educación en España 
Topos 2\Espanya Resto de España  
Topos 2\Espanya Intereses en España  
Topos 2\Espanya De España 
Topos 2\Espanya Mientras que en España  
Topos 2\Espanya Cobertura española 
Topos 2\Espanya Para que España  
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Topos 2\Espanya Que hay en España  
Topos 2\Espanya Autonomía de España  
Topos 2\Espanya Autonomía de España  
Topos 2\Espanya Grandes comunidades de España 
Topos 2\Espanya España necesita un nuevo impulso 
Topos 2\Espanya Intereses en España, en Bruselas y en el mundo 
Topos 2\Espanya Públicas en España  
Topos 2\Espanya Deuda soberana española  
Topos 2\Espanya Marca «país España 
Topos 2\Espanya Por una España doblemente leal 
Topos 2\Espanya Comunidades autónomas españolas  
Topos 2\Espanya Todos los españoles 
Topos 2\Espanya Contribuyan a que España  
Topos 2\Espanya Imprescindibles en España 
Topos 2\Espanya Gobierno de España  
Topos 2\Espanya Necesario en España 
Topos 2\Espanya Gobierne en España.  
Topos 2\Espanya Conducir a España  
Topos 2\Espanya Los españoles  
Topos 2\Espanya Elecciones, los españoles  
Topos 2\Espanya Ayuntamientos de España 
Topos 2\Espanya Pronto se sumará España 
Topos 2\Espanya Permita que los españoles decidan 
Topos 2\Espanya Necesita la Comunidad Valenciana y España 
Topos 2\Espanya Constitució espanyola  
Topos 2\Espanya Travessant Espanya 
Topos 2\Espanya Democràcia espanyola 
Topos 2\Espanya Mitjana espanyola i europea 
Topos 2\Espanya Tota Espanya 
Topos 2\Espanya Visitat d’Espanya 
Topos 2\Espanya Govern d’Espanya  
Topos 2\Espanya Important d’Espanya 
Topos 2\Espanya Imprescindible una Espanya  
Topos 2\Espanya Suposar per a Espanya  
Topos 2\Espanya Entre espanyols  
Topos 2\Espanya Mitjana dels espanyols 
Topos 2\Espanya Oferix als espanyols  
Topos 2\Espanya Comunitat Valenciana i a Espanya  
Topos 2\Espanya Comunitat Valenciana i una Espanya  
Topos 2\Espanya Comunitat Valenciana i una Espanya  
Topos 2\Estat Exigirem a l’estat  
Topos 2\Estat Administración del estado;  
Topos 2\Estat Fondos del estado  
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Topos 2\Estat Hacer un estado  
Topos 2\Estat Fortalece tanto al estado como a cada una de las 

comunidades autónomas 
Topos 2\Estat El estado tiene que  
Topos 2\Estat Bases del estado  
Topos 2\Europa Fuerza en la Unión Europea  
Topos 2\Europa Mitjana espanyola i europea 
Topos 2\Europa Regions més competitives d’Europa 
Topos 2\Europa Sud d’Europa 
Topos 2\Europa Quint d’Europa  
Topos 2\Europa Agència Espacial Europea 
Topos 2\Europa Media europea 
Topos 2\Europa Mediterrani a la xarxa europea  
Topos 2\Europa Produciendo en toda Europa 
Topos 2\Europa Europa se tiñe de  
Topos 2\Europa Azul europeo 
Topos 2\Europa Unión Europea  
Topos 2\Europa Exemple d’Europa  
Topos 2\País Nuestro país  
Topos 2\País Marca «país España 
Topos 2\País Veintidós países de los veintisiete miembros de la Unión 

Europea  
Topos 1\Generalitat La Generalitat farà  
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Gestión de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat Des de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat De La Generalitat  
Topos 1\Generalitat De La Generalitat 
Topos 1\Generalitat Gestión de La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Gasto de La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Presidència de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat Dependents de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat Propis de La Generalitat  
Topos 1\Generalitat President de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat President de La Generalitat  
Topos 2\Govern Frente de un gobierno en el que 
Topos 2\Govern Tomadas por el gobierno  
Topos 1\Govern Su programa de gobierno 
Topos 1\Generalitat Ejor gobierno y mejor Comunidad Valenciana.  
Topos 2\Govern Si el Gobierno de España  
Topos 2\Govern Gobierne en España 
Topos 1\Govern Cambie el gobierno y  
Topos 1\Govern Esfuerzo del gobierno  
Topos 1\Govern Para gobernar 
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Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 1\Govern Mejor gobierno  
Topos 1\Govern Través de un gobierno sólido 
Topos 1\Govern Mi próximo gobierno  
Topos 1\Govern Acción de gobierno  
Topos 1\Govern Gran eje de gobierno 
Topos 1\Govern Mi programa de gobierno  
Topos 1\Govern Eficiencia del gobierno valenciano 
Topos 1\Govern Comunidades autónomas gobernadas  
Topos 1\Govern Un gobierno que gobierne 
Topos 1\Govern Un gobierno que tome decisiones 
Topos 1\Govern Un gobierno que defienda nuestros intereses en España, en 

Bruselas y en el mundo. 
Topos 2\Govern Trabajar con el gobierno de la nación  
Topos 1\Govern Comunidades autónomas gobernadas  
Topos 2\Govern Cambie el gobierno  
Topos 2\Govern Los españoles nos merecemos un gobierno  
Topos 2\Govern Son más los gobiernos  
Topos 2\Govern De los gobiernos de centro 
Topos 2\Govern Cuanto el gobierno  
Topos 2\Govern Que gobernamos para mejorarla 
Topos 1\Govern Democràtic d’autogovern 
Topos 1\Govern Ja ha governat  
Topos 2\Govern Exigint al Govern d’Espanya  
Topos 1\Govern Que governa  
Topos 1\Govern Formaré un govern  
Topos 2\Govern Anys de govern  
Topos 2\Govern Falta que el govern  
Topos 2\Govern Improvisació d’un govern  
Topos 1\Govern Participar en el govern  
Topos 1\Govern Formaré un govern fort  
Topos 1\Govern Un nou govern que  
Topos 1\Poble L’autoestima d’un poble  
Topos 1\Poble Un poble amb identitat pròpia 
Topos 2\Regió Som una de les regions  
Topos 2\Regió Com una regió dinàmica 
Topos 2\Regió En regiones como la nuestra  
Posicionament 
intermedi\Terra 

La estrategia territorial 
Topos 1\Terra Érem una terra  
Topos 1\Terra Tenim un territori equilibrat  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Estratègia territorial  
Posicionament Estrategia territorial  



156 
 

intermedi\Terra 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Puntos del territorio 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Colaboración entre territorios  
Topos 1\País Interessos d’esta terra 
Topos 1\Terra ’Este poble  
Topos 1\Terra Nostre territori  
Topos 1\Terra Nostra terra per  
Topos 1\Transferència Subvencions i transferències de capital  
Posicionament 
intermedi\Institució 

Entren en instituciones democráticas  
Topos 2\Institució Trabajo en las instituciones democráticas 
Topos 2\Institució Pacto institucional  
Posicionament 
intermedi\Institució 

Estabilidad institucional  
Topos 1\Institució La manera en què les institucions públiques  
Topos 1\Institució Amb les seues institucions 
Topos 1\Institució Públiques i institucions la màxima austeritat 
Topos 2\Institució Econòmica, institucional  
Topos 1\Institució Què les institucions públiques  
Topos 2\Nació PIB nacional 
Topos 2\Nació Unidad nacional  
Topos 2\Nació Asuntos nacionales  
Topos 2\Nació Concordia nacional de los españoles 
Topos 2\Nació Aliados internacionales 
Topos 2\Nació En el ámbito internacional 
Topos 2\Nació Projecció internacional  
Topos 2\Nació Tercera destinació turística nacional 
Topos 2\Nació D’àmbit internacional  
Topos 2\Nació Mercats internacionals  
Topos 2\Nació Projecció internacional  
Topos 2\Nació Media nacional 
Topos 2\Nació Riesgos internacionales  
Topos 2\Nació Futuro de la nación  
Topos 2\Nació Políticas nacionales  
Topos 2\Nació Gobierno de la nación  
Topos 2\Nació Nostra nació 
Topos 1\Administració Servicio de la administración 
Topos 1\Administració Demane a totes les administracions  
Topos 1\Administració Administración de La Generalitat  
Topos 2\Administració Administración del estado 
Topos 1\Administració Creen les administracions públiques 
Topos 1\Administració Administraciones públicas  
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Topos 1\Administració Administrativa a las nuevas necesidades  
Topos 1\Administració Tercera administración autonómica  
Topos 1\Administració Modernización de la administración  
Topos 1\Administració Organismos y administraciones 
Topos 1\Administració Omoción de una administración más abierta  
Topos 1\Administració Contractes de l’administració  
Topos 1\Administració Recursos de les administracions  
Topos 1\Administració Càrregues administratives  
Topos 1\Administració Elaborades per l’administració 
Topos 1\Administració Gastan las administraciones  
Topos 1\Administració De las administraciones públicas  
Topos 1\Administració Hacer una administración más pequeña 
 
Grups progressistes 
Còdi Segments 
Topos 1\Ciutadania Voten los ciudadanos y las ciudadanas 
Topos 1\Ciutadania Avanzados de ciudadanía 
Topos 1\Ciutadania Elementales de la ciudadanía  
Topos 1\Ciutadania Una renta de ciudadanía garantizada 
Topos 1\Ciutadania En renta por ciudadanía  
Topos 1\Ciutadania Trasladar a la ciudadanía 
Topos 1\Competència Y competencias tienen 
Topos 1\Competència Competencias hay en esta comunidad 
Topos 1\Competència Competencias hay en manos  
Topos 2\Centralista Prioridades del gobierno central 
Topos 2\Centralista Gobierno central 
Topos 2\Comunitat En la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Comunidad con más endeudamiento  
Topos 2\Comunitat Todas las comunidades autónomas  
Topos 2\Comunitat Social de esta comunidad 
Topos 2\Constitució Derecho constitucional a la salud  
Topos 2\Espanya Gobierno de España  
Topos 1\País Conducido al País Valenciano 
Topos 1\País Más en el País Valenciano  
Topos 1\País Situación real en el País Valenciano 
Topos 1\País Para el País Valenciano 
Topos 1\País Sumergida que en el País Valenciano  
Topos 1\País Reequilibrar el país 
Topos 1\País Comarcas del País Valenciano 
Topos 1\Generalitat Consell y de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat Momentos tiene la Generalitat valenciana 
Topos 1\Generalitat Debería hacer La Generalitat y el Consell 
Topos 1\Generalitat Teatros de la Generalitat  
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Topos 1\Generalitat Financiación de la Generalitat valenciana 
Topos 1\Govern Un gobierno  
Topos 1\Govern Dispuesto a gobernar para el conjunto de los valencianos y 

valencianas  
Topos 2\Govern Conveniar con el Gobierno de España  
Topos 2\Govern Convenien con el gobierno 
Topos 2\Govern Prioridades del gobierno central 
Topos 1\Govern Pero del gobierno de aquí también 
Topos 2\Govern Problema del gobierno central 
Topos 1\Poble Respeto al pueblo valenciano 
Topos 1\Poble Nuestro pueblo 
Topos 1\Poble Nuestro pueblo 
Topos 1\Poble Afectan al pueblo valenciano 
Topos 1\Poble Pasar al pueblo valenciano  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Destrucción de territorio 
Topos 1\Terra También para nuestro territorio 
Topos 1\Terra Cemento en el territorio 
Topos 1\Terra Cemento en el territorio 
Topos 1\Terra Una política territorial 
Topos 1\Terra Una política territorial  
Topos 1\Terra Política territorial 
Topos 1\Terra Como el territorio 
Topos 1\Institució Cobijo en esta institución  
Topos 1\Institució Respeto a esta institución 
Topos 1\Institució Democrática de las instituciones  
Topos 1\Institució Partido y las instituciones 
Posicionament 
intermedi\Administraci
ó 

Hay trabas administrativas 

Topos 1\Administració Ninguna administración 
Topos 1\Administració Decisión administrativa por parte del Consell 
Topos 1\Administració En la administración y las empresas públicas 
Topos 1\Administració En la administración 
Topos 1\Autonomia Estatuto de autonomía 
Topos 1\Ciutadania Que els ciutadans i les ciutadanes  
Topos 1\Ciutadania Representants dels ciutadans i ciutadanes 
Topos 1\Ciutadania Confiança dels ciutadans i les ciutadanes 
Topos 1\Competència Responsabilitats i les competències 
Topos 1\Ciutadania Servicio de los ciudadanos y las ciudadanas 
Topos 1\Ciutadania Cualquier otro ciudadano 
Topos 1\Ciutadania Hablar a los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Confianza de los ciudadanos  
Topos 1\Estatut Nostre Estatut  
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Topos 1\Estatut Modificació de l’Estatut  
Topos 1\Estatut Consens estatutari  
Topos 1\Estatut Cumpla el Estatuto de autonomía 
Topos 2\Comunitat Resto de las comunidades 
Topos 2\Comunitat Resideixen a la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Per a parlar de la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Parlaré de la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Travessa la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Altres comunitats autònomes 
Topos 2\Comunitat Diferències entre les comunitats autònomes  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat 
Topos 2\Comunitat En la nostra comunitat  
Topos 2\Espanya Resta d’Espanya 
Topos 2\Espanya Resta d’Espanya 
Topos 2\Espanya En tota Espanya 
Topos 2\Espanya La resta d’Espanya 
Topos 2\Espanya Que en Espanya 
Topos 2\Espanya Los españoles 
Topos 2\Estat D’inversions de l’estat 
Topos 2\Estat D’inversions de l’estat 
Topos 2\Estat Poderes del estado  
Topos 2\Estat Poderes del estado  
Topos 1\Generalitat Presidència de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat Que la Generalitat valenciana té  
Topos 1\Generalitat Perquè La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Pagament de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat Treballen per a La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Sanejar la Generalitat valenciana.  
Topos 1\Govern Com governar 
Topos 1\Govern Alternativa de govern 
Topos 1\Govern Responsabilitats i governe 
Topos 1\Govern I els seus governs  
Topos 1\Govern Vosté i el seu govern  
Topos 1\Govern Socials des que governa  
Topos 1\Govern Definix el seu govern 
Topos 1\Govern Sobre todo que gobierne, que gobierne y gobierne 
Topos 1\Govern Afectan a su gobierno  
Topos 1\Govern Elecciones deciden gobiernos  
Topos 1\Govern Funcionamiento de su gobierno 
Topos 1\Poble Representan al pueblo valenciano 
Topos 1\Poble Expressada pel poble valencià  
Topos 1\Poble Que el poble valencià  
Topos 1\Terra Capacitat del nostre territori 
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Topos 1\Terra Nostra terra 
Topos 1\Terra Pacte per al territori de veritat 
Topos 1\Terra Un pacte pel territori  
Topos 1\Institució Orgullosos de la institución a la que representa 
Topos 2\Nació Política nacional  
Topos 1\Administració Transparencia en su administración 
Topos 1\Autonomia Atacar les autonomies  
Topos 1\Autonomia Estatut d’autonomia  
Topos 1\Ciutadania Milers de ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Factures dels ciutadans  
Topos 1\Ciutadania ciutadans de la Unió Europea  
Topos 1\Ciutadania Als ciutadans valencians 
Topos 1\Ciutadania Nostres ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Social i de la ciutadania 
Topos 1\Competència Que les nostres competències 
Topos 1\Competència Que no és competència nostra 
Topos 1\Estatut D’eixe estatut d’autonomia  
Topos 2\Centralista D’eixa deriva neocentralista, de una España grande y libre 
Topos 2\Centralista Descentralitzada 
Topos 2\Comunitat Altres comunitats autònomes 
Topos 2\Comunitat Altres comunitats autònomes 
Topos 2\Constitució Vulnerar la Constitució 
Topos 2\Constitució Reformar la Constitució 
Topos 2\Constitució Lògica constitucional 
Topos 2\Constitució Del marc constitucional 
Topos 2\Constitució Creiem en la Constitució  
Topos 2\Constitució Dins del marc constitucional 
Topos 2\Constitució Tribunal Constitucional 
Topos 2\Constitució Tribunal Constitucional 
Topos 2\Constitució Tribunal Constitucional 
Topos 2\Constitució Antisistemes ni anticonstitucionalistes 
Topos 2\Espanya Mitjana d’Espanya 
Topos 2\Espanya Comparació a Espanya 
Topos 2\Espanya Mitjana d’Espanya 
Topos 2\Espanya Líders a nivell espanyol  
Topos 2\Espanya Llocs d’Espanya  
Topos 2\Espanya Mitjana espanyola 
Topos 2\Espanya En la resta d’Espanya  
Topos 2\Espanya Deute d’Espanya 
Topos 2\Espanya Desequilibri entre espanyols 
Topos 2\Espanya No som tots espanyols 
Topos 2\Espanya Altres llocs d’Espanya 
Topos 2\Estat Realitat és que l’estat  
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Topos 2\Estat Just amb l’estat 
Topos 2\Europa Properes d’Europa; cal llegir Eurostat 
Topos 2\Europa Regions europees 
Topos 2\Europa Molta Europa 
Topos 2\Europa Ciutadans de la Unió Europea  
Topos 2\País Altres països 
Topos 1\Generalitat Pròxim president de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat President de la Generalitat valenciana 
Topos 1\Generalitat Que la Generalitat valenciana  
Topos 1\Generalitat Plantilla de La Generalitat  
Topos 1\Generalitat President de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat Té la mateixa Generalitat 
Topos 1\Generalitat Gestió de la Generalitat valenciana  
Topos 1\Generalitat De La Generalitat no ha dit res 
Topos 1\Govern Sense un govern que  
Topos 1\Govern Deute que té el govern valencià 
Topos 1\Govern Hagut un mal govern  
Topos 1\Govern Un govern responsable  
Topos 1\Govern Seu govern 
Topos 2\Govern Que governen ací i en molta Europa 
Topos 1\Govern Un govern, amic dels emprenedors i de l’empresa 
Topos 1\Govern Que el seu govern va tombar 
Topos 1\Govern Fórem un govern responsable 
Topos 1\Govern Corts i el seu govern  
Topos 1\Govern Un govern responsable  
Topos 1\Govern Defensaria l’autogovern  
Topos 1\Govern El nostre autogovern  
Topos 1\Govern Nostre autogovern 
Topos 1\Govern Un govern que no dóna informació 
Topos 1\Poble Troba el nostre poble 
Topos 1\Poble Bàsic per al poble valencià 
Topos 1\Poble El nostre poble 
Topos 1\Poble Com a poble  
Topos 2\Regió Distàncies amb les regions més properes d’Europa 
Topos 2\Regió Altres regions europees 
Topos 1\Terra Destrucció del territori 
Topos 1\Terra Pública de la nostra terra 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Impactes en el territori  
Posicionament 
intermedi\Terra 

Implantada en tot el territori 
Topos 1\Transferència De transferències  
Topos 1\Institució Nostres institucions democràtiques 
Topos 1\Institució L’àmbit institucional 
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Topos 1\Administració ’Administració pública 
Topos 1\Administració Arques de l’administració  
Topos 1\Administració Reduir administració  
Topos 1\Administració Reduint administració  
Topos 1\Administració Proveïdors de l’administració  
Topos 1\Administració Consell d’administració  
 
 
7.2.7.10. Legislatura VIII.2  
Grups conservadors 
Còdi Segments 
Topos 1\Autonomia Elecciones autonómicas 
Topos 1\Autonomia Estatut de autonomía 
Topos 1\Autonomia Administración autonómica 
Topos 1\Autonomia Normativa autonómica  
Topos 1\Autonomia Administración autonómica 
Topos 1\Autonomia Administración autonómica  
Topos 1\Autonomia Administración autonómica  
Topos 1\Ciutadania Palabras a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana  
Topos 1\Ciutadania Servir a los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Los ciudadanos nos conocen  
Topos 1\Ciutadania Ilusiones de los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania De los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Elección de los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Beneficien a los ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Para que los ciudadanos  
Topos 1\Ciutadania Empresas y ciudadanos 
Topos 1\Ciutadania Que los ciudadanos  
Topos 1\Competència Marco de nuestras competencias  
Topos 1\Competència Necesidades y competencias reales 
Topos 1\Estatut Estatut de autonomía 
Topos 2\Comunitat Ciudadanos de la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Que la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Viven en la comunidad  
Topos 2\Comunitat En la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Que la Comunidad Valenciana y España  
Topos 2\Comunitat Que esta comunidad  
Topos 2\Comunitat Intereses de la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Diálogo de la Comunidad Valenciana 
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Topos 2\Comunitat Problema de la Comunidad Valenciana y de España 
Topos 2\Comunitat Instituciones de la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Compromiso con esta comunidad 
Topos 2\Comunitat Confío en la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana y de España 
Topos 2\Constitució Que cree en España y en la Comunidad Valenciana, en la 

Constitución y en el Estatut de autonomía 
Topos 2\Espanya Cree en España  
Topos 2\Espanya Atraviesa España  
Topos 2\Espanya Comunidad Valenciana y España  
Topos 2\Espanya Comunidad Valenciana y de España 
Topos 2\Espanya Gobierno de España  
Topos 2\Espanya Gobierno de España  
Topos 2\Espanya Produzcan en España  
Topos 2\Espanya Comunidad Valenciana y de España 
Topos 2\Espanya Comunitat Valenciana y en España  
Topos 2\Estat Inversiones estatales  
Topos 1\Generalitat President de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat La Generalitat  
Topos 1\Generalitat En La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Gestión de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat Desde La Generalitat 
Topos 1\Generalitat Presupuestos de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat Tanto de la propia Generalitat  
Topos 1\Generalitat Presupuestos de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat President de La Generalitat  
Topos 1\Generalitat President de La Generalitat  
Topos 1\Govern Autoestima y gobierno 
Topos 1\Govern Identifica a los gobiernos del  
Topos 1\Govern Programa de gobierno  
Topos 1\Govern Mi gobierno  
Topos 2\Govern Para el que Gobierno de España  
Topos 1\Govern Y si este gobierno  
Topos 2\Govern Próximo Gobierno de España  
Topos 1\Govern Nuestra acción de gobierno  
Topos 1\Govern Acción de gobierno  
Topos 1\Poble Colectivas de este pueblo 
Topos 1\Terra Dentro y fuera de nuestro territorio 
Posicionament 
intermedi\Terra 

Del territori protegit 
Topos 1\Terra Afectan a nuestro territorio 
Topos 1\Terra Nuestra tierra  
Topos 1\Terra De esta tierra  
Topos 1\Terra Apuesto por esta tierra 
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Topos 1\Terra De mi tierra 
Topos 1\Transferència Defender la transferencia de una financiación autónoma  
Topos 1\Institució Recuperar la normalidad en las instituciones de la 

Comunidad Valenciana 
Topos 2\Nació Nuestra nación vuelva a funcionar 
Topos 2\Nació Patrimoni i de projecció internacional 
Topos 2\Nació Intensificaremos la internacionalización  
Topos 2\Nació Vocación internacional  
Topos 1\Administració Otras administraciones 
Topos 1\Administració Las administraciones públicas  
Posicionament 
intermedi\Administraci
ó 

Hacia una administración más austera  

Topos 1\Administració Funcionamiento de la administración autonómica 
Topos 1\Administració Más nuestra administración pública 
Topos 1\Administració Gasto de la administración autonómica 
Topos 1\Administració Común por la administración autonómica  
Topos 1\Administració Organización administrativa  
Posicionament 
intermedi\Administraci
ó 

Potencie una administración sin papeles 

Topos 1\Administració Gestión de la administración autonómica  
 
Grups progressistes 
Còdi Segments 
Topos 1\Ciutadania Atención a la ciudadanía 
Topos 1\Ciutadania Otra vez al ciudadano  
Topos 1\Ciutadania Garantizada de ciudadanía  
Topos 1\Ciutadania Desarrollo de la ciudadanía 
Topos 1\Competència Y tienen competencias 
Topos 2\Estat Gobierno central 
Topos 2\Comunitat Parecíamos la comunidad  
Topos 2\Comunitat Dependencias en la Comunidad de  
Topos 2\Comunitat Aquí en nuestra comunidad  
Topos 2\Espanya Gobierno de España  
Topos 2\Espanya Gobierno de España  
Topos 2\Espanya Todos los españoles 
Topos 2\Espanya Gobierno de España  
Topos 2\Estat Sanidad de todo el estado 
Topos 1\País Necesita el País Valenciano 
Topos 1\País Desarrollo del País Valenciano 
Topos 1\País Extendido por todo el País Valenciano  
Topos 1\País Reequilibrar el país  
Topos 1\País Articular el País Valenciano 
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Topos 1\País Para el País Valenciano 
Topos 1\País Desplegar en el País Valenciano 
Topos 1\Generalitat Presidente de la Generalitat valenciana 
Topos 1\Generalitat Presidencia de La Generalitat  
Topos 1\Generalitat La presidencia de La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Presidente de la Generalitat valenciana 
Topos 1\Generalitat Tiene la Generalitat valenciana 
Topos 1\Generalitat Tiempo es que La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Proveedores de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat Pública de La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Que La Generalitat compre  
Topos 1\Generalitat Valencianos y que La Generalitat  
Topos 1\Govern Dónde estaba su gobierno 
Topos 2\Govern De que el gobierno central 
Topos 2\Govern El gobierno de  
Topos 2\Govern Trasladara al Gobierno de España  
Topos 2\Govern Convenie con el Gobierno de España  
Topos 1\Govern Precisamente, el gobierno  
Topos 2\Govern Negocie con el Gobierno de España  
Topos 1\Poble El pueblo valenciano  
Topos 1\Terra Vuelva a nuestro territorio  
Topos 1\Transferència Transferencia tecnológica 
Topos 1\Institució De qué anormalidad institucional  
Topos 1\Institució Económicos e institucionales 
Topos 1\Institució Responsabilidad a esta institución 
Topos 1\Institució Emergencia institucional 
Topos 1\Institució Nuestras instituciones  
Topos 2\Nació En el mercado internacional 
Topos 2\Nació Que han llevado a su nacionalización 
Topos 1\Administració De la administración pública valenciana 
Topos 1\Administració Responsabilidades de la administración  
Topos 1\Administració Ejemplo en la administración  
Topos 1\Administració Vital en la administración valenciana 
Topos 1\Administració Meter en la administración  
Topos 1\Administració Ni en la administración 
Topos 1\Administració Ni en administración 
Topos 1\Autonomia Estatut d’autonomia 
Topos 1\Autonomia Estatut d’autonomia  
Topos 1\Autonomia Nostra autonomia 
Topos 1\Ciutadania Ciutadans valencians  
Topos 1\Ciutadania Han treballat vostés per als ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Per a un ciutadà 
Topos 1\Ciutadania Paguen els ciutadans 
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Topos 1\Ciutadania Treballadores i dels ciutadans 
Topos 1\Ciutadania Majoria deciutadans 
Topos 1\Estatut Aprovar un estatut d’autonomia 
Topos 1\Estatut Modificat un estatut d’autonomia  
Topos 2\Centralista Això molestava al centralisme 
Topos 2\Centralista Polítiques de dreta, centralistes 
Topos 2\Centralista Fer el govern central  
Topos 2\Centralista Govern central i el govern valencià 
Topos 2\Comunitat Com a comunitat autònoma 
Topos 2\Comunitat Altres comunitats autònomes  
Topos 2\Comunitat Altres comunitats autònomes  
Topos 2\Comunitat Amb altres comunitats autònomes 
Topos 2\Comunitat Altres comunitats autònomes 
Topos 2\Comunitat Si en altres comunitats autònomes  
Topos 2\Constitució Tribunal Constitucional  
Topos 2\Constitució La Constitució espanyola 
Topos 2\Constitució La Constitució espanyola 
Topos 2\Constitució Marc de la Constitució  
Topos 2\Espanya La Constitució espanyola 
Topos 2\Espanya Constitució espanyola 
Topos 2\Espanya La mitjana espanyola 
Topos 2\Espanya Pel Banc d’Espanya 
Topos 2\Espanya L’estat espanyol 
Topos 2\Espanya L’estat espanyol 
Topos 2\Espanya Banc d’Espanya 
Topos 2\Espanya Banc d’Espanya 
Topos 2\Estat Llocs de l’estat espanyol 
Topos 2\Estat Cares de l’estat espanyol 
Topos 2\Estat Deute de l’estat  
Topos 2\Estat D’inversió territorialitzada de l’estat 
Topos 2\Estat Majoritària per part de l’estat 
Topos 2\Estat Pacte fiscal amb l’estat 
Topos 2\Estat Pacte fiscal amb l’estat  
Topos 2\Estat Pacte fiscal amb l’estat  
Topos 2\Estat Acords a nivell estatal  
Topos 2\Estat Comunitats autònomes l’estat  
Topos 2\Estat Negociar amb l’estat  
Topos 2\Estat Pacte fiscal amb l’estat  
Topos 2\Estat Finançament autonòmic, l’estat  
Topos 2\Europa Greu d’Europa 
Topos 2\País Qualsevol país normal  
Topos 1\Generalitat President de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat President de La Generalitat 
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Topos 1\Generalitat President de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat President de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat President de La Generalitat  
Topos 1\Generalitat President de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat President o expresident de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat Han fet de la Generalitat valenciana  
Topos 1\Generalitat D’expresidents de La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Expresident de La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Productiva és que La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Proveïdors de la Generalitat valenciana  
Topos 1\Generalitat President de La Generalitat  
Topos 1\Generalitat L’anterior president de La Generalitat  
Topos 1\Generalitat Palau de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat President de La Generalitat  
Topos 1\Generalitat D’expresidents de La Generalitat 
Topos 1\Generalitat Pressupostos de La Generalitat 
Topos 1\Govern L’acció de govern del  
Topos 1\Govern Víctimes del seu govern 
Topos 1\Govern L’acció de govern del  
Topos 1\Generalitat Què van fer els seus governs  
Topos 1\Generalitat Podrà fer si fem un govern  
Topos 2\Govern Vol fer el govern central  
Topos 1\Govern Que el govern valencià ha despreciat 
Topos 1\Govern Conveni entre el govern central i el govern valencià 
Topos 2\Govern Conveni entre el govern central i el govern valencià 
Topos 1\Poble Però que paga el poble valencià  
Topos 1\Poble Per al poble valencià 
Topos 1\Poble L’estat amb el poble valencià  
Topos 1\Poble Per al poble valencià 
Topos 1\Poble Pertoquen com a poble 
Topos 1\Poble Millores per al poble valencià 
Topos 1\Poble Condemnats a ser un poble  
Topos 1\Poble Ens deu al poble valencià 
Topos 1\Terra D’especulació amb el nostre territori 
Topos 1\Terra Població real que teníem a esta terra 
Posicionament 
intermedi\Terra 

D’inversió territorialitzada de l’estat 
Topos 1\Terra Que en esta terra  
Topos 2\Nació Nacionalitzada pel Banc d’Espanya 
Topos 1\Administració Infiltrada en l’administració  
Topos 1\Administració Proveïdores de l’administració 
Topos 1\Autonomia Elecciones autonómicas  
Topos 1\Autonomia Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana 
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Topos 1\Autonomia Estatut d’autonomia 
Topos 1\Autonomia Estatut d’autonomia  
Topos 1\Ciutadania Participació dels ciutadans  
Topos 1\Ciutadania Miles de ciudadanos y ciudadanas  
Topos 1\Ciutadania Mayoritaria de los ciudadanos y las ciudadanas  
Topos 1\Estatut Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana 
Topos 1\Estatut Desenvolupe l’Estatut d’autonomia 
Topos 1\Estatut Desenvolupe l’Estatut d’autonomia  
Topos 1\Estatut Estatut pendent de tramitació  
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat Situación de la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat Ni a España ni a la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat De la Comunidad Valenciana  
Topos 2\Comunitat De una comunidad idílica  
Topos 2\Comunitat La Comunidad Valenciana y toda España 
Topos 2\Comunitat En la Comunidad Valenciana 
Topos 2\Comunitat En la Comunidad Valenciana que en España 
Topos 2\Comunitat En nuestra comunidad 
Topos 2\Comunitat Institucions i de la comunitat  
Topos 2\Comunitat Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana 
Topos 2\Comunitat Mitjans de comunicació  
Topos 2\Comunitat Professionals de la comunicació 
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat  
Topos 2\Comunitat Nostra comunitat necessita  
Topos 2\Constitució Respecte a la Constitució 
Topos 2\Espanya Crónica judicial española 
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EL SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. Por el Grupo Popular va a 
intervenir el Diputado Señor Giner Miralles.

Tiene la palabra S. S. EL SR. GINER MIRALLES: Señor 
Presidente, Señoras y Señores Diputados: El Grupo Popular, como es
logico, tiene un programa politico claramente diferenciado del 
Partido Socialista. Nosotros defendemos una concepcion moral de la 
Vida basada en el humanismo cristiano. Proponemos la 
transformación progresista del entorno económico social a travós de 
una economia social de mercado que conjugue un maximo de 
libertades, con las maximas cotas de justicia social. Nosotros 
creemos que los graves problemas que tiene España han de 
resolverse con trabajo, con productividad, con ahorro y con una 
adecuada inversion. Nosotros queremos garantizar al pueblo 
valenciano la irreversibilidad de nuestro sistema democratico y 
nosotros vamos a hacer hoy, una vez mas, una solemne profesion de 
fe en el futuro. En el futuro de España y en nuestro futuro 
autonomico, porque tenemos fe en nuestro futuro autonómico, a 
pesar de los ataques que esta mañana nos ha dirigido el portavoz del 
partido comunista. Ha hablado de la derecha centralista y nosotros 
tenemos que decirle que no sabemos a qué derecha se refiere, pero, 
indiscutiblemente, no a la nuestra. Nosotros llevamos unos años en 
la vida politica; siempre hemos defendido las autonomias, en la 
medida de nuestras posibilidades y por encima de ellas, teniendo en 
cuenta que teniamos una nula representacion en los organos 
institucionales de nuestro Ente autonómico. Se nos ha dicho que 
históricamente, la derecha siempre ha dormido bajo la manta del 
centralismo. Y yo no voy a entrar en ello, porque creo que no es 
momento de recurrir a la Historia, porque si recurrimos a la Historia, 
quizas tengamos que hablar de centralismos, de otros centralismos, 
como el centralismo de Moscú.

También se nos ha acusado de debilitar la democracia, precisamente 
porque no hay representantes del partido comunista en las 
Comisiones o en la Mesa de esta Cámara, y, en este sentido, se nos 
hace a nosotros complices con el partido socialista de estas 
decisiones. Nosotros no hemos hecho mas que respetar Ia voluntad 
de las urnas y, si esto es debilitar la democracia, pt cmos debilitando 
la democracia. Pero yo creo que se debilita mas la democracia al no 
tomar en serio las instituciones, al no tomar en serio la realidad de 
los hechos y no se acepta que con seis Diputados no se puede 
presentar un candidato a presidente de la Generalitat; cuando se 
debilita la democracia es cuando se ignora nuestro Estatuto de 
Autonomia y, olvidando un pacto dificilmente logrado por el que 
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nuestra Comunidad pasa a denominarse Comunidad Autonoma 
Valenciana, no se respeta ese nuestro Estatuto de Autonomia y se 
habla reiteradamente de Pais Valenciano.

Nosotros, decia, vamos a hacer una solemne profesión de fe en 
nuestro futuro autonómico y la vamos a hacer a pesar del discurso 
del señor candidato, en este caso el candidato del partido socialista, a 
la Presidencia; discurso complejo, difuso, ambiguo y problematico, 
discurso poco realista. En cierta medida yo diria que nos ha 
demostrado la buena organizacion del partido socialista, que es 
capaz de hacer un discurso a troquel, que serviria por igual para 
cualquiera de las Comunidades Autónomas. Yo no só si esto se ha 
hecho asi, pero si no se ha hecho, les brindo la idea. Pueden ustedes 
enviar el discurso al candidato a la Presidencia de la Comunidad 
Autónoma de Madrid, que, cambiando Valencia por Madrid, le va a 
servir exactmente igual. No se ha entrado en la realidad de los temas, 
ha sido un discurso de generalidades.

Y como para muestra basta un boton, quiero hablar del tema de la 
agricultura. Se ha hablado de nuestra agricultura, se ha hablado de la 
CEE y se ha eludido el trato discriminatorio de los productos 
hortofruticolas en los proximos diez aúos. No se ha hablado de la 
ganaderia, ni de la pesca; no se ha hablado de la agroindustria, con la 
posible recuperación del valor añadido; no se ha hablado del 
problema de la sequia; no se ha hablado de politica hidraulica; no se 
ha hablado del aprovechamiento de las aguas sobrantes del Ebro; no 
se ha hablado de politica de trasvases; no se ha hablado de 
salinización de los acuiferos.

No se ha hablado de nada de lo que afecta a nuestra Comunidad en 
concreto. Se ha hablado de generalidades.

Nosotros vamos a hablar de la real situación de nuestra Comunidad 
Autónoma. Los famosos 8oo.ooo puestos de trabajo, prometidos 
exhaustivamente y ahora lo podemos constatar con claros fines 
electoralistas, puestos hoy en duda por prohombres del mismo 
partido, han de unirse necesariamente a los miles de puestos de 
trabajo que vamos a perder en nuestra Comunidad gracias a la 
reconversion industrial y a la triste situación de Sagunto. Las tasas de 
paro que, basandonos en la estadistica oúcial, son alarmantes, ya han 
superado en la Comunidad Valenciana la media nacional. Algún dia 
podremos saber cual es la tasa real de desempleo, cuando analicemos 
en profundidad la situacion de subempleo y el indice preocupante de 
la economia sumergida que, de alguna manera, encubre y diluye el 
número real de parados, al tiempo que constituye una respuesta 
colectiva a una politica económica y fiscal equivocada. Hemos sido 
testigos, SS. SS. y yo, de que los sectores tradicionalmente mas 
prosperos y generadores de riqueza de nuestra Comunidad se están 
convirtiendo en el proyecto mas firme de una decadencia economica 
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total.

Ahi tienen 55. SS. el descenso significativo de los niveles reales de 
exportación; ahi esta el sector siderurgico, del que hablaremos mas 
adelante; ahi tenemos semiparalizado el sector de la construcción; 
ahi esta la espada de Damocles de esa reconversion industrial que ha 
de generar un alto indice porcentual de paro en la Comunidad 
Valenciana; ahi tenemos a Vall de Uxó y una gran parte de la 
Provincia de Alicante; a un sector del calzado en recesión y 
dispersion; ahi estai nuestro tradicional sector del juguete seriamente 
amenazado; una ceramica en tesitura de cierre colectivo y un sector 
textil obsoleto y endeble.

Señores Diputados, vamos a ser realistas. A todo el panorama 
anteriormente expuesto habró de añadir y yo no hago mas que 
recoger la preocupacion de los medios de comunicacion social , 
como ya hemos dicho antes, la discrirninada presion comunitaria 
sobre nuestros productos hortofruticolas, que llevaran un cauce 
negociador excluyente durante diez aúos, en los que tendremos todos 
los inoonvenientes y ninguna de las ventajas comunitarias. Señorias: 
Nos han dado donde mas podia dolernos. No olvidemos que somos 
la púmera region productora de citricos y de productos 
hortofruticolas. El comportamiento desproporcionado y agresivo de 
los agricultores franceses con los productos de nuestras tierras ha 
sido un tImido adelanto de la discriminacion sistematica que va a 
sufrir en el futuro la economia agraria valenciana y que el gobierno 
dicho sea de paso  ha tratado de resolver de una manera tan 
pintoresca como sorprendente: subiendo un 3oo% la contribucion 
rústica y aconsejandonos exportar por via aórea o maritima. Bicn 
esta, si ello puede hacer descenderun poco el alto deficit acumulado 
de las lineas aéreas españolas.

Nosotros, Señorias, somos partidarios de cumplir la letra y el espiritu 
del Estado de las Autonomias, y estamos convencidos de que hemos 
de ser iguales en la riqueza, en la prosperidad, en la ayuda del Estado 
y en los resortes de los que podamos echar mano para las 
resoluciones de nuestros problemas, con las demas Comunidades 
Autonomas. Pero estamos otra vez en la obligación de denunciar que 
hemos culminado uno de los records mas tristes de nuestra historia, 
ya que hemos pasado de ser una Comunidad puntera y 
modernamente esperanzadora, a solidarizarnos con todo lo negativo, 
lo pobre y lo limitado de España, No hay que negar que ha sido una 
concienzuda labor de gobierno. El panorama es tan sombrio como 
realista y no tiene vuelta de hoja. Es asi y asi habremos dc tomarlo.

A pesar de ello, nuestro grupo acepta solidariamente la realidad y se 
ofrece solidariamente a cambiarla para mejorar; porque el cambio no 
tiene justiúcación si es para seguir igual o peor.
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Y ha salido aqui la palabra precisa, la que yo quisiera que quedase 
como mensaje de mi intervenci6n: solidaridad. Para solucionar 
nuestros problemas, para salir de la actual crisis, para resolver el 
problema del paro, para iniciar nuestro futuro con fe, con ilusi6n y 
con esperanza. Solidaridad entre todos los hombres, a pesar de las 
diferencias politicas. Solidaridad entre los partidos, en la búsqueda 
del bien común. Solidaridad entre nuestras tres provincias, para 
entrar con pie firme, pisando seguros, en la España de las 
Autonomias. Solidaridad regional, porque constituimos una 
Comunidad que, unida y solidaria, va a afrontar los problemas con 
muchas mas garantIas de éxito que dividida y fraccionada.

Señor Presidente: Estamos en la época de los grandes males y 
tenemos la obligación de mediar los grandes remedios. Es evidente 
que, ante una crisis generalizada y progresiva, como la que nos ha 
tocado vivir, habremos de cortar por lo sano, sin contemplaciones, 
con responsabilidad y con rigor, con solidaridad y con honradez. 
Debemos aplicar, sin mas dilaciones, unos mecanismos rigurosos de 
frenado, porque hemos llegado a un momento en que la situacion se 
nos plantea Clara y sencilla: o la crisis, o nosotros.

Y que nadie caiga en la tentacion de pensar que nada se puede hacer 
y que, después de nosotros, el diluvio, entre otras cosas porque 
estamos, aunque haya que decirlo de pasada, en un perfodo de 
lamentable sequia. El primero de estos mecanismos de frenado ha de 
ser una programación de reconversión industrial, económica y social, 
pero a un moderadamente largo plazo, porque en economía no caben 
soluciones de la noche a la mañana, porque muchos de esos libros 
blancos solo sirven para paliar los deficits de las editoriales oficiales, 
porque en economia no existe la suerte, el azar, ni mucho menos los 
paños calientes, ni los remedios, ni las soluciones coyunturales. En 
economia, hay que planificar con seriedad y con rigor. Los cambios 
bruscos en economia producen desequilibrios en cadena en otros 
sectores que nos llevan a una desestabilización incontrolada.

Para la reconversion económica hay que contar con el mundo del 
trabajo, con la clase empresarial, con los sindicatos. Y nosotros 
creemos con toda sinceridad que el intentar una reconversión 
económica y social y una planiúcación de estos sectores en unos 
momentos de crisis, sin contar con los empresarios, constituye un 
verdadero error histórico. Hay que contar con los empresarios y no 
de manera nominal o testimonial y no solo para embargarles sus 
propiedades; hay que llamarles a negociar. Hay que potenciar la 
iniciativa privada en todos sus niveles. Hay que crear un clima de 
conúanza para que los hombres arriesguen su dinero en la tarea 
solidaria de crear riqueza; porque hay que primar la inversion; 
porque hay que arropar toda iniciativa privada, venga de donde 
venga y no solo del empresariado. Porque no olvidemos que muchos 
empresarios han comenzado siendo trabajadores por cuenta ajena. Y 
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porque muchos de nuestros parados, Señorias, si tuvieran 
orientación, apoyo y seguridad, se convertirian en artesanos, en 
pequeúos empresarios, en generadores de riqueza. Creemos que hay 
que hacer lo decia hace unos dias el candidato a esta investidura en 
Denia, hay que hacer que el empresariado recobre la fe y la 
esperanza, una, perdida, y la otra, debilitada ante una politica de 
omnipresencia y omnipotencia del sector público, en detrimento de 
los únicos que, hoy por hoy, pueden frenar la crisis económica: los 
empresarios.

Llegados a este punto, no estaria mal que esta Cómara y el gobierno 
regional, siguiendo las indicaciones del Presidente del Gobierno de 
la Nación, diese una amplia participación a la gestión de los 
empresarios en empresas del sector público, que otro pelo nos 
luciria.

Otro mecanismo de frenado importante e ineludible lo constituye la 
obligada austeridad en el gasto público. Estamos en crisis y hemos 
de ser consecuentes con ella. Tendremos que buscar un razonable 
equilibrio entre las necesidades de inversion para frenar primero y 
erradicar despuós la crisis, asi como frenar los gastos para que no 
nos hagan caer de nuevo en la espiral de la inflacion, con la pórdida 
del poder adquisitivo, y evitar el aumento de la presión úscal. Aqui 
recurrimos a la vieja sentencia del módico de «Cúrate a ti mismo». Y 
es la Administracion la que primero debe velar por una correcta 
gestion de sus empresas, por un exquisito cuidado en las previsiones 
de gasto del dinero público, y en la necesidad o frivolidad de unas 
inversiones que deben ser ponderadas, exactas y razonables. Pero eso 
no se consigue duplicando las plantillas; ni haciendo primar el carnet 
del partido socialista sobre el titulo acadómico; ni al amigo sobre el 
tócnico; mi 3l correligionario sobre el profesional. Menos libros 
blancos y mas capacidad profesiona] y mayor rigor en la 
planiúcación y mas claridad en los contratos y mas acceso de todos a 
todas las cuentas. (Aplaudiments.)

Y todo este programa no puede ser llevado a cabo solo por el 
gobierno regional. No puede ser abordado total o unilateralmente por 
el ejecutivo. En estos momentos de crisis, somos todos necesarios. 
Los que los votos les han dado la responsabilidad del gobierno, 
desde él; los que compartimos la no mener responsabilidad de la 
oposición, desde ella. Porque no hay ningún gobierno de ningún pats 
demecrótico que crea tanto en su autosuficiencia que pueda llegar a 
prescindir de la oposición y que pueda obviar el importante papel 
que deben jugar las minorias.

Comprendemos que existe y es muy lisonjera la tentación de una 
actitud totalitaria, derivada de una mayeria absoluta, pero si es asi, 
sobran los organismos democraticos de gobierno y de control de ese 
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gebierne.

Señor Presidente: El grupo popular no puede abstenerse en este 
memento y tiene la obligación de votar en contra del candidato 
socialista, porque creemos ademas, sinceramente  y me duele decirlo 
, que va a ser corresponsable en el hecho de que llegue el hambre a 
nuestra region, per su postura reiteradamente ambigua y difusa sobre 
une de los problemas mas importantes de nuestra Comunidad: 
Sagunto. Sagunto puede ser nuestro test de supervivencia, y si 
perdemos la batalla de Sagunto, que Dios nos asista. El partido 
socialista ha venido actuando al dictado de las consignas del 
Gobierne central; ni la Generalitat ni esta Camara se han 
pronunciado hasta este memento de una manera valiente y reselutiva 
sobre el tema de la siderurgia del Puerto de Sagunto. Ya es hora, 
Señores Diputados, de reconsiderar la realidad en toda su desoladora 
dimension, porque Sagunto ha tenido siempre un bello problema de 
fidelidad. Per fidelidad a lo que creyeron justo, fueren destruidos; per
una nueva y reiterada al Partido Socialista, van a ser desmantelados.

Aparte de estos asuntos ya censiderados anteriormente, nuestro 
grupo se opone, Senor Presidente, al candidate socialista porque, 
obviando las viejas y reiteradas actitudes mantenidas por su partido 
en contra de nuestras legitimas seúas de identidad y atentados contra 
nuestras manifestaciones culturales y hasta contra nuestra propia 
lengua valenciana, este candidate persiste en una politica difusa y 
ambigua sobre Sagunto. Hace escasas horas, nuestro grupo ha 
presentado ante la Mesa de esta Camara la solicitud, por tramite de 
urgencia, para la celebración de un debate monograúco sobre Altos 
Hornos del Mediterraneo. Creo, Señor Presidente, que esta Camara 
no debe nunca permanecer irnpasible ante el problema de Sagunto, 
que es el problema de Valencia, de Castellón y de Alicante; nuestro 
problema, en deúnitiva.

Porque con cada puesto de trabajo que se pierde en nuestra 
Comunidad, todos perdemos posibilidades; se merma la riqueza de 
todos nosotros y todos nos hacemos mas pobres, mas Iirnitados y 
mas precarios. Si, Señorias. Sagunto es un problema de solidaúdad y 
si en su defensa el gobierno regional tiene que disentir del Estado, 
tendra que elegir y yo no digo que vaya a ser facil la eleccien, pero si 
digo que esta elección va a ser necesaria; porque no estamos aqui 
para ser complacientes ni sumisos a unas planificaciones centralistas, 
si ellas nos perjudican, si merman nuestras posibilidades, si nos 
llevan al deterioro y a la pobreza. Porque entonces y ósta es una 
parte esencial del espiritu de las autonomias habremos de decir y 
decimos que no, porque, por encima de la údelidad politica, esta la 
solidaridad humana; por encima de la sumisión, la lealtad; por 
encima de la dependencia, la verdad. Y el candidate socialista, hasta 
el memento, lo {mice que nos ha demostrado ha sido una údelidad, 
una sumision y una dependencia totales al gobierno central, por 
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encima de los intereses valencianos, per encima de la solidaridad.

Señorias, solicito ante esta Camara que, ya que el tema de Sagunte es 
un tema fundamentalmente de solidaridad, que esta Cómara se 
solidarice con el acuerdo adoptado por unanimidad per el 
Ayuntamiente socialista de Sagunto, come ya ha hecho el partido 
comunista, como nosotros ratiúcamos, en petición de la dimisión del 
Ministro de Industria y Energia, Carlos Solchaga, asi como del 
directivo de Altos Hornos del Mediterraneo, Josó Maria de Lucia.

Y no olvidemos que detrós de Sagunto vendran otros Saguntos. Ahi 
esta el tema ya de la negociacien con la Comunidad Económica 
Europea e de la fabrica de Vall de Uxó. Yo pido, Señor Presidente, 
que esta Cómara cumpla con su deber, y estoy seguro que asi lo hara, 
de úscalizar al gobierne y de vigilar estrictamente el cumplimiento 
de las promesas que aqui se han hecho y de las que van a hacerse. 
Porque, entonces, nadie celaborara mas que la oposición, nadie 
estara censtantemente tan dispueste a trabajar para desarrollar les 
principios que aqui se han dado, si van en beneúcio de Valencia, 
como la oposición. Pero nadie sera mas activo que la oposición en la 
tarea de defender los intereses de todos y cada uno de nuestros 
pueblos, sin mas compromisos que los que tenemos con el pueblo 
valenciano, nos haya dado o no la conúanza de sus votes. Porque 
ósta es una tarea institucional donde no caben excepcienes ni muche 
menos exclusiones. Nosotros dependemos del compromise que 
tenemos con Valencia, con sus mujeres y con sus hombres, y ésa va a
ser, Señorias, nuestra tarea en esta Camara. Muchas gracias. 
(Aplausos.)
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EL SR. PRESIDENTE: Continua la sessió. Té la paraula el candidat 
Senyor Lerma, presentat pel Grup Parlamentari Socialista. El Senyor 
Lerma té la paraula.

EL SR. LERMA BLASCO: Moltes gràcies.

Excel·lentíssim Senyor President de les Corts Valencianes, Senyores 
i Senyors Diputats: vinc a aquesta Cambra a exposar el meu 
programa de Govern i a sol·licitar la vostra confiança per a assumir 
la Presidència de la Generalitat Valenciana. Aquesta declaració 
programàtica serà el marc polític de la meua actuació, si obtinc el 
suport d’estes Corts.

Les Vostres Senyories em permetran que, a causa de la limitació del 
temps que determina el Reglament de la Cambra, només trace les 
línies d’allò que ha de ser la meua actuació política, i que esbosse els 
que seran els grans temes de la política valenciana; per això, el meu 
parlament haurà de ser necessàriament curt.

El moment ós històric. Després de quasi tres segles recuperem les 
nostres Institucions tradicionals d’autogovern, però en un marc 
sociopolític distint, caracteritzat ací pel sufragi universal i emmarcat 
en la nostra Constitució i en l’Estatut, que ens permet gaudir d’una 
Autonomia plena, dins de les competències que ens son pròpies.

El programa de govern que vull exposar arranca del treball realitzat 
des de novembre de 1982 i del nostre compromís electoral adquirit 
en les darreres eleccions.

D’aleshores hem anat assentant les bases per a una acció de govern 
coherent i eficaç que identifique tots els valencians amb les seues 
institucions autonòmiques.

Ens trobem en un context històric nou, considerant els resultats de 
les eleccions generals de 1982, ratificats després el 8 de maig de 
1983. I això perquè els criteris polítics que regeixen les Institucions 
de l’Estat, les Locals i les Autonòmiques són majoritàriament els 
mateixos. Aquest fet ós decisiu a l’hora de possibilitar un avanç 
autonòmic decidit i imparable per a la nostra Comunitat Valenciana.
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El projecte polític que vull exposar-vos és més ampli que els simples 
objectius partidistes, ja que la nostra proposta davant d’aquesta 
Cambra vol ser integradora del poble valencià. Ens proposem 
governar amb els valencians i per als valencians, exercint les 
competències que recull el nostre Estatut i, per tant, respectant les 
que són pròpies de l’Estat, perquè no son polítiques diferents, sinó 
que es complementen i que cadascú ha de fer complir dins els seus 
àmbits respectius.

Des d’ara, assegure que no deixaré passar aquesta oportunitat que es 
presenta a tots els valencians per conseguir la recuperació de les 
nostres Institucions. Vull anticipar a les Vostres Senyories part de la 
conclusió d’aquest programa:

El Gabinet que designaré, si les vostres Senyories m’atorguen els 
vots, tindrà una clara voluntat política de governar i fer governable la 
nostra Comunitat. Es un reptament i, alhora, una esperança que no 
afrontarem a soles, sinó al costat de tot el poble valencià que ens ha 
atorgat la seua confiança. Amb ell obtindrem la culminació 
d’aquesta tasca, perquè la seua capacitat de treball i de transformació 
social ha de ser espill de la nostra acció de govern.

Cavanilles ja deia, en 1795, que:

«Para apreciar el mérito de los valencianos es menester ver de cerca 
y examinar con cuidado sus trabajos en el siglo actual, y recorrer los 
pueblos, los montes y los campos con un índice de lo que eran 80 
años antes.»

Amb els valencians d’avui, els valencians d’ahir, obtindrem una 
nova societat, per molt complexa i difícil que siga la tasca.

Para llevar a cabo la acción de gobierno que propongo, haré una 
política en la que la participación y la cooperación de los ciudadanos 
con las instancias de poder sea una de las líneas de actuación 
fundamentales, lo que llevará a la modernización de nuestra sociedad 
y de sus instituciones. Pretendo conseguir, en definitiva, una mayor 
integración de los valencianos en una sociedad más justa, más libre y 
más solidaria.

Es mi propósito, si obtengo la confianza de Sus Señorías como 
Presidente de la Generalidad, proceder a la consolidación de nuestras 
Instituciones y establecer las líneas generales de mi Programa de 
Gobierno con unos objetivos prioritarios, como son la recuperación 
económica y la recuperación sociocultural de nuestra Comunidad.
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Paso, pues, a exponer lo que son las grandes líneas definitorias de la 
política de mí Gobierno.

En primer lugar me referiré a la política institucional. Cuestión de 
extraordinaria importancia para la consolidación institucional de la 
Autonomía Valenciana es la asunción por la Generalidad del ámbito 
competencial que constitucional y estatutariamente nos corresponde. 
La Autonomía significa una transformación profunda en la estructura 
de distribución territorial del poder, dotando a las nuevas 
instituciones de un amplio ámbito de competencias políticas y 
administrativas.

Mi línea de actuación se va a fundamentar especialmente en hacer 
efectivos los preceptos contenidos en la Constitución, el Estatuto y la 
Ley Orgánica de Transferencias a la Comunidad Valenciana. Normas 
éstas que delimitan suficientemente el papel que tanto el Estado 
como la Generalidad deben desempeñar en el entramado 
institucional.

El objetivo básico de la institucionalización de la Autonomía 
Valenciana se concretará de distinta manera en periodos sucesivos. 
De inmediato, reclamando de la Administración del Estado el 
cumplimiento riguroso de la normativa vigente en materia de 
transferencias de funciones y servicios, de manera que se hagan 
efectivos los traspasos de competencias comprendidas en el plano 
formal de la legalidad, y, posteriormente, aplicando con eficacia las 
competencias transferidas.

Aunque no es momento de detenerse en análisis y valoración de la 
política de transferencias realizadas hasta fechas recientes, no se 
puede tampoco pasar por alto sus innegables deficiencias, que el 
actual Gobierno de la Nación ha comenzado a rectificar desde su 
llegada al poder.

No se puede estar satisfecho del desarrollo del proceso de 
transferencias y, en lo que me corresponde, he adoptado ya las 
primeras medidas para mejorarlo; y, así, se han renegociado las 
valoraciones de las transferencias efectuadas durante el periodo 
preautonómico para ajustar sus costes a la realidad.

Hasta la fecha se han producido transferencias en materia de 
agricultura y pesca, comercio interior, industria y energía, obras 
públicas y urbanismo, transportes terrestres y turismo, 
administración local, sanidad, trabajo, seguridad social y cultura.

Próximamente, a este bloque de materias, que ya han sido objeto de 
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transferencia, habrá que agregar otro, no menos importante, que 
deberá ser acordado en fechas inmediatas por la Comisión Mixta. 
Con este bloque y el que deberá negociarse para principios de 1984, 
esperamos tener prácticamente completado el programa de 
transferencias.

El Gobierno Valenciano que configura nuestro Estatuto concreta sus 
funciones en el ejercicio de la potestad ejecutiva y reglamentaria 
sobre las materias de competencia de la Comunidad Valenciana. En 
especial, el Gobierno Valenciano ha de dirigir la Administración 
Publica situada bajo la autoridad de la Generalidad Valenciana. Es, 
por tanto, éste un órgano clave para el cumplimiento y aplicación del 
programa político que propugno.

El papel del Presidente de la Generalidad significa estatutariamente, 
además de ostentar la más alta representación de la Comunidad 
Valenciana y ordinaria del Estado, la gran responsabilidad de 
presidir el Gobierno Valenciano, dirigir su acción, coordinar las 
funciones de gobierno y designar a sus miembros.

Por ello, es especialmente importante para mí, si obtengo su 
confianza, la formación de un Gobierno con las características de 
responsabilidad, estabilidad y eficacia, desde un planteamiento 
estructural y organizativo homogéneo, que cristalizara en el Proyecto 
de Ley de Gobierno Valenciano que me propongo remitir, a la mayor 
brevedad, a estas Cortes.

El correcto funcionamiento del Gobierno Valenciano requiere de una 
clara y diáfana asignación de atribuciones entre los órganos que lo 
integran y, concretamente, entre el propio Gobierno, como órgano 
colegiado, y las Consellerias, como órganos ejecutivos y de gestión 
en cada una de las materias que corresponden a sus Departamentos.

Garantizaremos la total identificación de las personas que integren el 
Gobierno con las tareas de éste, estableciendo un régimen de 
incompatibilidades para todos aquellos responsables de áreas 
ejecutivas, de manera que quede asegurada su plena dedicación a la 
apasionante tarea de transformar la voluntad política de los 
valencianos en realidades materiales, tangibles para nuestro pueblo.

Un Gobierno eficaz requiere un diseño estructural adecuado, un 
régimen de funcionamiento ágil y unas personas con lo mejor de 
ellas puesto a su servicio, pero, además, necesita una determinación 
de los objetivos concretos, debidamente ordenados en su secuencia 
de aplicación que constituye, en definitiva, la finalidad concreta de 
este Gobierno que me propongo formar.
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Estos objetivos pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

La Administración Pública Autonómica y el ejercicio de las 
competencias estatutarias de la Generalidad sobre las demás 
Administraciones Públicas en nuestro territorio, son, a la vez, un 
objetivo de este Gobierno y un instrumento necesario para poder 
desarrollar los demás objetivos sectoriales.

Es mi deseo conseguir una Administración Pública imbricada en la 
propia estructura del Gobierno, como órgano colegiado y, sobre 
todo, en cada una de las Doncellerías, que responda a principios de 
flexibilidad, austeridad, economía y celeridad y, con ellos, la 
adaptación a las que constituyen las necesidades sociales.

Queda descartado del proyecto de desafío organizativo estructural y 
funcional de la Administración Pública de la Generalidad Valenciana 
cualquier Administración paralela, la duplicación de funciones y 
estructuras o fórmulas que lleven al resultado de aumentar e1 nivel 
de gasto de la propia autoorganización de nuestra Comunidad 
Autónoma.

Nuestro Estatuto establece, además de la competencia de la 
Generalidad para su propia autoorganización, y por tanto para la 
propia Administración Autonómica, una serie de competencias sobre 
las Administraciones Públicas de las distintas Instituciones presentes 
en nuestra Comunidad. Es mi criterio el desarrollar el ejercicio de 
esas competencias, tanto en lo que se refiere al ejercicio de 
facultades de Gobierno, como en el contenido de los Proyectos de 
Ley que deberán conocer en su día estas Cortes, con referencia a 
estas otras Administraciones Públicas, siguiendo las líneas maestras 
que en la implantación y racionalización de la Administración 
Autonómica ha venido señalando.

Con ello se obtendrá una Administración Pública, en sus distintos 
niveles, dentro de la Comunidad Valenciana, homogénea, racional y 
eficaz, que proporcionará al ciudadano un mejor servicio, sea cual 
sea la Institución a la que acuda para que sean atendidas sus 
necesidades y resueltos sus problemas.

Diputaciones y Ayuntamientos han de seguir realizando su actividad, 
imprescindible para los ciudadanos, aunque sus planteamientos 
tienen que ajustarse al nuevo diseño del Estado que suponen las 
Autonomías, y en nuestro caso, también al hecho comarcal y su 
institucionalización estatutariamente prevista.

El Gobierno que espero formar desarrollará el Titulo IV de nuestro 
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Estatuto y ejercerá las competencias exclusivas de la Generalidad en 
materia de Régimen Local. Se presentará por tanto a estas Cortes el 
correspondiente Proyecto de Ley de Comercialización, así como un 
Proyecto de Ley sobre coordinación de funciones de las 
Diputaciones y de delegación de competencias a las mismas.

Igualmente, el Gobierno impulsará la Autonomía Municipal, 
proponiendo a las Cortes la delegación de funciones y competencias 
que puedan asumir los Ayuntamientos. Las Diputaciones y 
Ayuntamientos, como entes locales territoriales, ejercerán, por tanto, 
las funciones que determinen la legislación local y aquellas otras que 
se deriven de competencias delegadas por la Generalidad, de forma 
tal que quede garantizada una prestación eficaz y no discriminatoria 
de los distintos servicios.

En suma, el planteamiento de la acción de Gobierno y del impulso 
legislativo en materia de Administración Local responde al doble 
principio del máximo respeto a la autonomía de las Instituciones que 
la integran, constitucionalmente consagrada, y coordinación 
armónica de las distintas acciones de la Administración Pública, en 
general, en el seno de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con 
nuestras prescripciones estatutarias.

Se establecerá una Función Pública de la Generalidad Valenciana 
unitaria, con un régimen organizativo peculiar, flexible y adecuado 
en cada circunstancia de lugar y de tiempo, a las necesidades 
públicas sentidas por el colectivo ciudadano, con independencia de 
su origen y procedencia.

En este sentido, se opta claramente por la formación de una Función 
Pública de la Generalidad Valenciana con permeabilidad respecto a 
todos los funcionarios al servicio de cualquier otra Institución 
Pública en nuestro territorio, lo que, sin duda, ha de favorecer la 
calidad de los servicios de esta Administración y ampliar las 
posibilidades profesionales de los funcionarios.

Quiero manifestar, una vez más, mi confianza en los funcionarios 
públicos, trabajadores de la Administración, que, al servicio de los 
intereses colectivos, administran con competencia, dedicación y 
moralidad pública las atribuciones y funciones que les han sido 
asignadas. La prestación del Servicio Público exige el abandono de 
cualquier interés parcial de tipo corporativista o elitista y estimo que 
la Función Pública, así entendida, representa la ilusionada entrega de 
unos saberes, prácticas o trabajos que se prestan a los demás, en aras 
de la construcción de unas estructuras sociales más modernas y más 
solidarias, que son las que nuestro pueblo desea, según ha expresado 
recientemente en las urnas.
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Es mi propósito configurar para los funcionarios destinados en 
nuestras Instituciones Autonómicas una regulación basada en el 
reconocimiento de los derechos de los funcionarios, relativa a carrera 
profesional, promoción, justa remuneración, participación, 
sindicación, huelga, negociación colectiva y formación permanente.

Esta Función Pública, para que sea eficaz en el servicio de los 
ciudadanos y objetiva en el cumplimiento de su tarea pública, 
requiere el desarrollo y adecuación del régimen general de 
incompatibilidades del personal al servicio de la Comunidad 
Valenciana, régimen éste que ha de responder a los objetivos de 
imparcialidad, eficacia y dedicación.

En los mismos términos que he señalado para la Función Pública de 
la Generalidad, el Gobierno que espero formar ejercerá sus 
competencias estatutarias y elaborara sus proyectos legislativos para 
su consideración por estas Cortes, respecto de los funcionarios 
públicos de otras Administraciones dentro del ámbito del territorio 
de esta Comunidad.

Al aproximarnos a nuestra realidad económica, cualquier diagnóstico 
que intentemos efectuar puede saldarse con una respuesta que parece 
tópica: atravesamos una cri-

Úg. 26

sis que, incidiendo en un principio por el lado de la demanda, se ha 
transmitido rápidamente hacia el grado de utilización de la capacidad 
productiva, con las repercusiones consiguientes sobre el nivel actual 
de empleo.

Esta crisis de actividad, agravada por otros factores coyunturales que 
han venido a sumarse a ella, se une a un conjunto de problemas 
estructurales que sitúan a la economía valenciana en una encrucijada 
de difícil salida si no se adoptan medidas de largo alcance. En 
definitiva, ya no cabe adaptarse pasivamente a los acontecimientos. 
La imprescindible estrategia a seguir pasa por actuar sobre ellos, 
modificándolos.

En consecuencia, el concepto de política económica que considero 
operativo no se reduce a ser un simple catálogo de reacciones 
defensivas ante una crisis.

Esta política económica va a estar necesariamente determinada por la 
propia conformación de nuestra estructura industrial, integrada, 
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básicamente, por pequeñas y medianas empresas, que si por una 
parte han permitido que en nuestra Comunidad la crisis resistiera 
mejor durante algún tiempo, también nos sitúa frente a una serie de 
problemas que, en buena medida, vienen dados por la escasa 
dimensión de nuestras empresas, y que se traducen en una acusada 
carencia de racionalización, un bajo nivel de productividad y un 
desfase tecnológico importante.

La progresiva destrucción de puestos de trabajo, causada por la 
desaparición continuada de empresas y por la disminución del grado 
de utilización de nuestra capacidad productiva, sitian, como objetivo 
básico de nuestra actuación, el mantenimiento y modelización de 
esta capacidad productiva instalada en nuestros sectores industriales, 
sin renunciar por ello a la atracción de inversiones exteriores ni a 
potenciar la aparición de nuevas líneas de productos.

Por consiguiente, la aportación de la política industrial en la lucha 
contra la crisis se desarrollara, básicamente, a través de medidas 
encaminadas a aumentar el grado de utilización de la capacidad 
productiva de nuestras empresas.

Dada la atonía de la demanda interna, el relanzamiento, dentro de los 
límites en que nos movemos, debe producirse necesariamente 
aumentando nuestra presencia en los mercados exteriores.

En tal sentido, considero prioritario apoyar, con todos los medios a 
nuestro alcance, el esfuerzo exportador que vienen haciendo nuestras 
empresas.

Simultáneamente, una tarea ineludible y paralela a estas acciones 
será acometer con la mayor urgencia la modernización de algunas de 
nuestras empresas y sectores industriales. Con este fin, la 
Generalidad creara el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa 
Valenciana, cuya finalidad será la prestación de todo tipo de 
servicios y asistencia técnica a las empresas; el apoyo y participación 
en proyectos concretos, con empresas y sectores que se orienten, 
tanto a la innovación tecnológica como al diseño, control de calidad, 
normalización e imagen interior y exterior de los productos 
valencianos.

De manera coordinada y conjunta con la creación del Instituto, se 
impulsara una sociedad mixta de promoción industrial que aglutinará 
las fuerzas económicas y sociales de nuestra Comunidad, las cuales, 
conjuntamente con la Administración Autonómica, proveerá los 
fondos necesarios para completar los apoyos financieros que 
necesitarán las empresas comprometidas en los objetivos antes 
mencionados.
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Conjuntamente con estas actuaciones, la Generalidad, a través de 
Convenios, tanto con el Instituto de Crédito Oficial, como con el 
resto de Instituciones financieras, tiene el propósito de canalizar 
fondos en condiciones más adecuadas a las características de nuestra 
pequeña y mediana empresa. En el mismo sentido, dirigiremos la 
actuación de las Cajas de Ahorro radicadas en nuestro territorio.

El Gobierno Valenciano promoverá, para aquellos sectores 
industriales radicados mayoritariamente en su territorio y que se 
encuentran con especiales dificultades estructurales, las acciones 
encaminadas al saneamiento de sus estructuras productivas y 
comerciales, utilizando para ello tanto los cauces previstos por la 
legislación estatal, res-pecto a la reconversión industrial, como 
desarrollando las facultades contenidas en nuestro Estatuto de 
Autonomía.

Considero prioritario reducir el volumen actual de desempleo, así 
como minimizar los efectos y el coste social que la necesaria 
modernización de nuestros sectores industriales supone para alguna 
de nuestras comarcas. El caso más grave, el de Altos Hornos del 
Mediterráneo, en el que determinados comportamientos son difíciles 
de justificar, ha venido acompañado por actitudes de la Dirección 0 
de los responsables de la política industrial, que en nada han 
beneficiado a ese clima de necesaria concertación que requiere el 
problema. La justa inquietud de los trabajadores saguntinos, que yo 
comparto, que ven amenazado su futuro a causa de la necesaria 
reconversión, ha de encontrar el eco adecuado en el Gobierno de los 
valencianos.

Quiero reafirmar mi decidido compromiso de proteger los intereses 
de los trabajadores en aquellos supuestos problemáticos que puedan 
plantearse con la reconversión de la siderúrgica integral.

En las acciones de promoción industrial se consideraran con especial 
interés aquellas comarcas más deprimidas y que han quedado al 
margen del proceso de industrialización, con el fin de ir reduciendo, 
paulatinamente, las desigualdades interiores que hay en nuestro 
territorio.

Es mi propósito desarrollar una política que permita la reforma y 
modernización de nuestras estructuras comerciales, teniendo en 
cuenta la colaboración y participación de los interlocutores sociales e 
institucionales. Sobre estas bases se orientaran los Proyectos de Ley 
de Ordenación del Comercio y de Superficies comerciales. La 
defensa e información de los derechos de consumidores y usuarios 
será un objetivo prioritario de Gobierno Valenciano, y con esta 
finalidad se remitirá a las Cortes un proyecto de Estatuto del 
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Consumidor para nuestra Comunidad.

La urgencia de la respuesta a los graves problemas que hoy tiene 
planteados la economía valenciana no puede ocultar que una gran 
parte de los mismos tienen unas características estructurales y que 
requieren un tratamiento-to a medio y largo plazo, necesariamente 
conectado con la Programación económica. Una programación 
descentra-da y participativa que suponga poder sentar las nuevas 
bases de un desarrolle económico que no puede darse a1 mar-gen de 
los condicionamientos impuestos por la nueva división internacional 
del trabaje ni del nivel de desequilibrios internes en que nos 
movemos.

Aspiro a que este programa económico sea un plan concertado con 
todos los agentes sociales y económicas y con todos les niveles 
administrativos, a fin de dotar de coherencia a las actuaciones 
encaminadas a conseguir la creación de emplee, aumentar y mejorar 
la distribución de la renta y la calidad de vida. Y todo ello, sin perder 
la perspectiva de una mejor ordenación del territorio y la 
disminución de las diferencias comarcales.

En el marco de esta planificación regional, resulta básico conseguir 
una actuación ágil y precisa de la Generalidad en el terreno de las 
inversiones públicas.

Para ello se realizar un Programa de Inversiones Públicas, de 
carácter anual, que tendrá en cuenta los proyectos de inversión que 
se deben financiar con cargo al Fondo de Compensación 
Interterritorial. Este programa estará en estrecha conexión con los 
objetivos y prioridades señalados en el Programa Económico 
Regional.

Especial atención merecerá, dentro del Programa de Inversiones 
Públicas, el tratamiento de la reconstrucción de las zonas afectadas 
por las inundaciones del otoño de 1982, especialmente en las 
comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baja.

Asimismo se canalizaron las necesarias inversiones dirigidas a 
mejorar la infraestructura de base que precisa nuestra actividad 
turística, con el más escrupuloso respete a la protección del medie 
ambiente y a la conservación de nuestros espacios naturales.

Sera una preocupación fundamental la inserción de la mujer y de los 
jóvenes, les más afectados per el paro, en el mundo del trabajo. En 
este sentido se dirigirán las actuaciones encaminadas a su formación 
y preparación profesional.
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Un sector de los trabajadores valencianos que sufren con especial 
dramatismo el problema del pare es el de los jornaleros agrícolas. 
Siendo la estacionalidad del mismo una de sus principales 
características, el Gobierno Valenciano reclamara del Estado les 
fondos que nos corresponden para combatirle, habilitando a su vez, 
con cargo a las inversiones del Fondo de Compensación 
Interterritorial, recursos que sirvan para paliar este grave problema 
que afecta a una buena parte de nuestros ciudadanos.

El reconocido prestigio del campo valenciano y la agresividad 
tradicional de nuestras exportaciones no pueden ocultar la gravedad 
de los problemas que afectan a todas y cada una de las agriculturas 
valencianas. La insuficiencia de las estructuras agrarias, la baja 
productividad, la desorientación de gran parte de los agricultores, el 
mínimo protagonismo de los profesionales de la tierra y el desorden 
productiva anual resultan ser, tan sólo, el principio de una larga lista 
de problemas que deberán ser reducidos, e incluso resueltos en cases 
concretos, mediante la aplicación del Programa Agrario, y con la 
ilusión de atemperar las diferencias existentes entre la renta del 
valenciano me-dio y la renta agraria.

Las principales líneas de actuación de mi Gobierno, en materia 
agraria, se dirigirán a la consecución de les siguientes objetives:

Mejora de las estructuras de las explotaciones agrarias, reforma y 
modernización de las estructuras comerciales, apoyo a las 
explotaciones familiares y fomento de la exportación y de la 
productividad que haga que nuestros productos sean más 
competitivas en les mercados interior y europea. Y este último, dada 
la proyección de nuestro sector agrario hacia la Comunidad Europea 
y nuestra previsible integración en la misma.

Medidas a abordar, indispensablemente, serán también las de 
promover la repoblación forestal, mejorar el estado de nuestras aguas 
y defensa de nuestro patrimonio natural, así como una especial 
atención a las comarcas desfavorecidas. El apoyo al cooperativismo, 
por su especial incidencia en el sector agrario, nos llevara a proponer 
a esta Cámara una Ley de Cooperativas.

Las medidas de política económica hasta aquí anunciadas tienen su 
necesario soporte en un régimen hacendístico propio. En repetidas 
ocasiones he sostenido que la existencia de una Hacienda valenciana 
fuerte es la mejor garantía de que nuestro autogobierno será una in-
cuestionable realidad. Y consciente de ello, el Gobierno valenciano 
ha trabajado, y lo va a seguir haciendo, si obtengo la aprobación de 
la cámara, en la consolidación de un sistema que permita que los 
ingresos y gastes de la Generalidad se acomoden a las circunstancias 
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económicas del memento y, al tiempo, haga posible el establecer las 
bases para potenciar, en el futuro inmediato, los mecanismos 
financieros públicos.

En este orden de consideraciones, el Gobierno valenciano está 
firmemente decidido a no incrementar la presión fiscal. Ne van a 
establecerse nuevos tributos a añadir a les que la Generalidad va a 
asumir, en gestión, a partir del 1.° de enero de 1984. Con ello, damos 
buena prueba de que la demanda interna y, por tanto, e1 poder 
adquisitivo de nuestros ciudadanos es un factor clave en el proceso 
de recuperación económica en el que estamos firmemente 
empeñados.

El recurso al endeudamiento público constituye una posibilidad de 
financiar nuestras inversiones, a la que poder recurrir en 
circunstancias excepcionales. Es un ingreso que tradicionalmente ha 
tenido carácter extraordinario, y es justamente ese carácter, del que 
somos conscientes, el que exigirá del Gobierno un exquisito cuidado 
y una prudente valoración de las circunstancias económicas en el 
memento de optar por acudir o no a1 mercado de capitales.

También, en la ordenación del crédito, la Generalidad va a asumir, 
de manera plena, sus competencias, tanto en relación a las 
Instituciones de crédito cooperativo, como en relación a las Cajas de 
Ahorre que operan en el territorio de nuestra Comunidad. Las Cajas, 
entrañablemente arraigadas en nuestra economía, pueden y deben 
coadyuvar positivamente a la recuperación económica. Tanto la 
magnitud de sus recursos como su generalizada implantación en el 
territorio de nuestra Comunidad, las convierte en elementos idóneos 
para tratar de conseguir esa óptima asignación de recursos, tan 
importante en estos momentos.

Al margen de todo ello, las Cortes Valencianas deberán pronunciarse 
de forma inmediata sobre determinados proyectos de Ley, que van a 
constituir el marco normativo de cuantas acciones hemos referido. 
De manera inmediata, y con carácter urgente, se presentara e1 
proyecto dc Ley de Presupuestos de la Generalidad Valenciana para 
1983. La explicable demora con que se van a iniciar los 
correspondientes debates parlamentarios ha constituido una 
disculpad y un accidente para la correcta elaboración de un 
Presupuesto que no sólo tiene que regularizar la actividad financiera 
ya realizada desde el mes de enero, sino que tiene que responder 
adecuadamente a1 periodo de transición de nuestra propia 
Autonomía, en tanto se ultiman las transferencias de competencias y 
los traspasos de servicios.

Además de éste, los proyectos de Ley sobre los que las Cortes 
deberán pronunciarse en breve plazo, relativos a temas 

78

79

80

81

82

..Generalitat

..Ciutadania

..Generalitat

..Competència

..Comunitat

..Terra

..Terra

..Comunitat

..Autonomia

..Transferència

..Competència



hacendísticos, son: el proyecto de Ley de Tasas de la Generalidad 
Valenciana, el proyecto de Ley de Hacienda Pública y el de 
Patrimonio de la Generalidad Valenciana, el proyecto de Ley por el 
que se establecen los Tribunales Económico-Administrativos y el 
que regula 1a Sindicatura de Cuentas. Todos ellos constituyen 
objetivos cuya consecución es irrenunciable para nosotros.

Dentro de nuestra labor de recuperación cívica, debemos contemplar, 
como parte de ella, la política laboral. En este sentido, la actuación 
del Gobierno valenciano estará basada en la autonomía de las partes, 
en el nuevo concepto democrático ‘de las relaciones de trabajo y las 
dificultades inherentes a la situación de crisis económica en que se 
desarrolla la actividad laboral. En ambos casos, será respetuosa con 
los deseos y modo de actuar de las fuerzas sociales que participen en 
el mundo de la producción y otorgara el protagonismo a los 
sindicatos de trabajadores y a las organizaciones empresariales.

Para el desarrollo de toda esta política, el Gobierno valenciano 
asumirá el compromiso de regular el Consejo Económico-Social 
Valenciano, siguiendo el procedimiento previsto en la Disposición 
Transitoria 8 de nuestro Estatuto de Autonomía.

En cuanto a la Sanidad, que constituye un pilar fundamental de la 
política socialista, se abordaran las siguientes líneas de actuación: 
democratizar 1a gestión sanitaria como medio de fomentar la 
participación y la responsabilidad de quienes están al frente de sus 
Instituciones.

En la misma línea, desarrollar y modernizar los servicios de la salud, 
para conseguir una sanidad preventiva.

De igual forma, impulsar la profesionalización de la Fundación 
sanitaria, así como descentralizar y acercar las atenciones directas a 
los ciudadanos, con el objetivo de llegar a una acción singularizada 
en las personas.

La acción de asistencia social del Gobierno se centrara en la 
transformación de las formulas ya caducadas de la senescencia 
pública, en un sistema de servicios sociales acorde con el memento 
histórico de nuestra sociedad. Vamos a implantar unos servicios 
sociales que atiendan la reinserción social de los minusválidos y los 
marginados, el bienestar de la tercera edad y la mejora de la situación
de las minorías étnicas.

La eficacia de los servicios sociales se ha de desarrollar 
sensiblemente mediante la ordenación de las competencias de la 
Comunidad y la coordinación del ejercicio de las mismas, evitando 
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el derroche y la desorganización y obteniendo la más justa 
distribución de los recursos aplicados a esta materia tan sensible.

E1 especial énfasis que es preciso poner en el sector Educación 
reside en las posibilidades de transformación social, económica y 
cultural que ofrece.

La democratización de la gestión de la educación es un elemento 
fundamental de la política educativa, que se conseguirá a través de la 
difusión del poder entre las diversas fuerzas sociales directamente 
relacionadas con ellas. Es un decidido propósito hacer realidad una 
educación científica, alejada del dogmatismo; una educación 
operativa, integradora de la teoría y de la praxis; una educación 
polivalente, cultivadora tanto de lo intelectual como de las 
dimensiones sensitivo-estéticas de la personalidad; una educación 
política, configuradora de auténticos ciudadanos; una educación 
solidaria, superadora de las desigualdades; en suma, una educación 
liberadora de la ignorancia.

En el marco de los principios anteriores, los objetivos más 
importantes que nos proponemos, son los siguientes:

Ampliación de la escolarización e incremento y ordenación de las 
plantillas de los centros docentes.

Construcción de centros públicos que permitan superar los déficits 
existentes actuando en las zonas especialmente desdotadas.

Generalización de la enseñanza y uso del valenciano en la escuela.

Iniciación de nuevas experiencias educativas, así como la 
implantación de los «Consejos Escolares» de Centros.

De acuerdo con el mandato de nuestro Estatuto, el Gobierno de la 
Generalidad Valenciana garantizara el uso normal y oficial de las dos 
lenguas y otorgara la protección y respeto especial a la recuperación 
del valenciano.

Se remitirá a las Cortes Valencianas e1 proyecto de Ley Sobre 
Enseñanzas del Valenciana y delimitación de zonas lingüísticas, así 
como el establecimiento de criterios para la aplicación del 
valenciano en la Administración.

La Universidad es una de nuestras preocupaciones, porque sabemos 
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que es imposible diagnosticar y analizar los problemas de nuestra 
Comunidad, sin contar con los especialistas de nuestras tres 
Universidades. Son ellas, a través de la investigación y la docencia, 
las que tienen que capacitar a los futuros licenciados, quienes 
revertirán su capital científico en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad.

Soy consciente de los problemas que tienen: escasez de dotaciones 
económicas para las tareas de investigación, falta de recursos para 
atender las necesidades de profesorado, carencia de infraestructura 
adecuada para el desarrollo pleno de sus funciones. En superar todo 
ello pondremos nuestro empeño.

El Gobierno de la Generalidad potenciara al máximo, en el ámbito 
de su competencia, la autonomía universitaria y buscará los cauces 
para que los Departamentos de nuestras Universidades dispongan de 
los elementos necesarios.

Es imprescindible que se articule una relación adecuada entre las 
necesidades sociales, económicas y científicas que está demandando 
nuestra sociedad y la planificación de las Universidades Valencianas. 
Para ello, la adaptación de los planes de estudio a la realidad 
valenciana, así como la promoción adecuada, una política de 
investigación que posibilite nuestro desarrollo, serán tareas 
prioritarias. Ello podemos hacerlo en el más estricto respeto a su 
propia autonomía, exigiendo, al mismo tiempo, que cumpla con sus 
obligaciones de servicio a la Comunidad de la que recibe su apoyo. 
Hemos de conseguir, en suma, que nuestras Universidades sean 
vanguardia y cauce de solución científica de muchos de nuestros 
actuales problemas.

El objetivo global, en materia de promoción cultural, será la creación 
de la infraestructura cultural necesaria y la protección de lo que 
constituye nuestro patrimonio cultural. Se potenciara el Libro y las 
Bibliotecas. En este sentido se remitirán a las. Cortes Valencianas e1 
proyecto de Ley de Creación del Centro Coordinador de Bibliotecas 
de la Comunidad Valenciana y el proyecto de Ley de Creación de la 
Biblioteca Valenciana.

E1 Gobierno de la Generalidad Valenciana asumirá la defensa del 
patrimonio como una de las tareas culturales fundamentales en la 
recuperación de la identidad y memoria colectiva de los valencianos, 
basándose, para ello, en cuatro acciones genéricas: conocer, proteger, 
difundir y reutilizar nuestros bienes culturales.

Se remitirá a las Cortes Valencianas, una vez sea aprobada la Ley de 
Bases del Patrimonio, un proyecto de Ley de Tutela de los bienes 
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culturales para la Comunidad Valenciana.

Se procederá al desarrollo de las actividades artísticas, tales como la 
Música, el Teatro, el Cine y las Artes Plásticas, como libre 
manifestación del proceso creativo de los valencianos.

Los medios de comunicación, en una sociedad moderna, son de vital 
importancia, no sólo para mantener y transmitir un determinado 
nivel informativo, sino para potenciar y desarrollar la cultura propia 
de un pueblo.

Nuestro Estatuto prevé la competencia del desarrollo legislativo y de 
ejecución de la legislación básica del Estado en estas materias, con 
referencia especial a la televisión, así como la creación de nuestros 
propios medios de comunicación.

E1 Gobierno Valenciano ejercerá las competencias relativas a la 
concesión y elaboración de normas que regulen las-emisoras de 
frecuencia modulada en el territorio de la Comunidad, e igualmente 
se remitirá a estas Cortes e1 proyecto de creación de organismos 
previstos en el Estatuto de Radio Televisión Española, en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana.

Dentro de nuestro programa de Gobierno ocupa un papel especial, 
por su gran importancia social y significación, todas las cuestiones 
relativas a la mujer. Pondremos un singular empeño en garantizar la 
efectividad del derecho a1 trabajo, sin distinción de sexo, la 
promoción cultural de la mujer, el fomento de su necesaria 
participación política y social, así como impulsar todas aquellas 
medidas de tipo legal-administrativo que hagan posible la igualdad 
de la mujer en nuestra sociedad.

Asumirnos, se fomentara la participación de la juventud en todos los 
ámbitos de la vida social, econ6mica y cultural valenciana.

La tercera edad es uno de los centros de nuestra atención y no por 
breve es menor el interés que ocupa en nuestro programa. Interés al 
que correspondemos con una decidida voluntad de mejorar sus 
condiciones sociales, económicas y culturales de vida.

Se prestará especial atención al deporte como un servicio público al 
que han de tener acceso todos los ciudadanos. Se procederá a la 
elaboración de un plan general de instalaciones deportivas en la 
Comunidad Valenciana, que permita el desarrollo de una política de 
promoción social y cultural del deporte.
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Llevar a cabo esta política requerirá un gran esfuerzo de creación de 
normas jurídicas que sirvan de marco legal para el cumplimiento de 
los objetivos trazados.

Y cuando pienso en la creación de normas jurídicas propias de la 
Generalidad, necesariamente he de referirme al importante papel 
político y jurídico que estas Cortes, a las que me dirijo, están 
llamadas a desempeñar en el futuro de nuestra Comunidad 
Autónoma Valenciana.

A las Cortes Valencianas, como suprema representación del pueblo 
valenciano, corresponderá el control y la exigencia de 
responsabilidad política de mi propia actuación como Presidente de 
la Generalidad y de la actuación del Gobierno Valenciano, y en este 
sentido, esta Institución ha de representar el eje de la vida política de 
la Comunidad Valenciana.

El Gobierno asumirá plenamente la iniciativa que le corresponde, de 
acuerdo con el Estatuto, y se convertirá en el motor de la actividad 
legislativa de estas Cortes alas que tengo hoy el honor de dirigirme.

El Gobierno Valenciano será consciente de la importancia de la 
tarea, y pueden estar seguros, Señorías, de que la va a realizar sin 
desmayo, para conseguir que en estos próximos cuatro años las 
Cortes aprueben aquellas Leyes que se consideren fundamentales 
para el desarrollo de las Instituciones autonómicas y para el total 
cumplimiento de los objetivos que mi Gobierno se propone alcanzar.

Este programa, que sucintamente acabo de anunciar, es el que el 
nuevo Gobierno llevará adelante si recibo la confianza de esta 
Cámara, porqué es el compromiso del Partido Socialista con el 
pueblo valenciano y sus desvelos, ilusiones y aspiraciones.

Al exponerlo, creo que rindo homenaje a todos los que han hecho 
posible este momento que marca el inicio de toda una etapa 
histórica. A quienes han defendido la libertad, la democracia y, por 
tanto, también nuestra Autonomía.

La generosidad e ilusión con que fuerzas sociales y económicas, 
Instituciones, colectivos y muchas personas individuales han 
participado en toda la etapa precedente, será un estímulo para el 
período histórico que se abre ante nosotros. Y a todos los que me 
precedieron en la difícil etapa preautonómica, a los que 
contribuyeron con sus críticas y, especialmente, a les medios de 
comunicación social que diariamente contribuyen al mejor 
conocimiento de la realidad de nuestro pueblo, mi más sincera 
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gratitud por el trabajo realizado.

El programa que acabo de exponer es posible y viable. Con él 
construiremos una sociedad valenciana reconciliada consigo misma, 
en la que los ciudadanos se reconozcan como tales y como miembros 
iguales de una misma Comunidad. Es, en definitiva, un programa de 
progreso, de justicia, de libertad y de profundización de los valores 
burocráticos. Con él conseguiremos modernizar nuestra sociedad y 
situarla en el lugar que le corresponde.

El proyecto político que acabo de esbozar es un proyecto que 
pretende que esté por encima de particularismos. Deseo contar con 
todas las voluntades, con todas las ilusiones y esperanzas que existen 
en la sociedad valenciana.

La Autonomía y su profundización, como expresión de democracia y 
libertad, y la lucha contra el paro y las desigualdades injustas son el 
sustrato de este programa, el esfuerzo común en el que aspire a 
comprometer a todos los valencianos y a su Gobierno con ellos.

Señorías. Estos son los grandes objetivos que guiarán mi acción de 
gobierno, si recibo hoy la confianza de estas Cortes. Muchas gracias.
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EL SR. GALAN PELAEZ: Muchas gracias, Señor Presidente. 
Señores Diputados: Parece tal vez extraño que un grupo que es 
minoritario en esta Cámara presente candidato a la Presidencia. No 
es normal en la dinámica parlamentaria que estas cuestiones 
sucedan, pero nosotros consideramos que la democracia es el 
ejercicio del poder, obtenido democráticamente, pero también es el 
respeto a las minorías y a la participación. Y nos encontramos con 
una situación en que las minorías estamos siendo continuamente 
discriminadas.

Hechos acaecidos últimamente, como el cese del que fue propuesto 
como candidato para la Comisión Mixta de Transferencias, son muy 
significativos.

Los comunistas hemos defendido, a lo largo de nuestra campaña 
electoral, como posteriormente, la necesidad de un Gobierno de 
progreso, basado en la unidad de la izquierda, en la participación en 
el ejecutivo de la Comunidad de los partidos de izquierda sobre la 
base de un programa negociado, que respete y manifieste la voluntad 
unitaria de la mayoría del electorado, de la mayoría de los 
trabajadores, de los sectores progresistas de la sociedad valenciana.

Nosotros creemos que esta oferta política es la que debería primar en 
esta sesión de investidura. Aquellos que tienen la mayoría tienen el 
derecho de aceptarla o no, pero tienen también la responsabilidad de 
las consecuencias que acarree una no aceptación de este tipo de 
propuesta.

Creemos que los intereses generales de nuestra Comunidad pasan 
hoy por construir un Estado de las Autonomías que no sea una mera 
descentralización administrativa y que exige, por tanto, un Gobiemo 
lo más amplio posible, que tenga un máximo respaldo ciudadano y 
que tenga la máxima confluencia de fuerzas de progreso para hacer 
una política de consolidación y profundización en el proceso 
autonómico.

Nos encontramos haciendo una brevísima radiografía en una 
situación en nuestra Comunidad, donde estamos próximos a 105 
500.000 trabajadores parados, donde hay jóvenes que no han 
conseguido su primer empleo, donde las personas de mayor edad, 
trabajadores, no consiguen llegar a las edades de jubilación y se 
quedan sin trabajo después de 30-35 años ejerciendo su profesión y 
cuando aún su edad se encuentra entre los 51 o los 54 años.

Que los que en su día formaron una familia no saben cómo 
mantenerla y los que la pretenden formar no se atreven a hacerlo ante 
la inseguridad en que nos encontramos cara a conseguir un puesto de 
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trabajo.

Que los universitarios valencianos se ven frustrados porque, tras 
haber terminado sus carreras, no pueden aplicarlas, no pueden 
mejorar en la práctica sus conoci-mientos, a pesar del gran esfuerzo 
económico que toda la sociedad ha realizado para la formación de 
los profesionales; y les queda como única esperanza, parece ser, ir a 
ejercer a América latina o a Argelia.

Los trabajadores agrícolas unen a sus terribles dificultades de empleo 
los intentos de aumentar su discriminación con la nueva normativa 
de la Seguridad Social.

Y podríamos seguir exponiendo toda una serie de situaciones 
concretas.

Nos encontramos con que los sectores tradicionales de la industria de 
nuestra Comunidad están en una crisis, y nos encontramos ante una 
situación donde sectores básicos para la economía valenciana y 
muchas pequeñas y medianas empresas no pueden hoy ir adelante, y 
si se aplican las líneas básicas que el Gobierno de la Nación acaba de 
plantear en su Libro Blanco, tenemos la seguridad de que, en lo 
inmediato, significará la pérdida definitiva de la industria valenciana, 
pues no se tiene en cuenta la composición específica de nuestras 
empresas y la necesidad de aprovechar las inversiones ya realizadas 
en el tiempo. Así pues, el País Valenciano cuenta con una 
infraestructura ya realizada, con importantes polígonos industriales, 
incluso donde se encuentran ya naves construidas; con una 
formación profesional importantísima entre su colectivo de 
trabajadores, con unas Universidades politécnicas, literarias y, sobre 
todo, con unas necesidades sociales que nos obligan desde el 
Gobiemo de la Generalitat a plantear medidas específicas y luchar 
por ellas en el marco del Estado. 

Creemos que sectores tradicionales de nuestra economía necesitan 
medidas muy concretas para poder avanzar, para no verse 
marginados totalmente. Yo no voy a poder extenderme en todas estas 
medidas, pero si quiero remarcar algunas de ellas.

El sector azulejero necesita financiar su reestructuración en dos 
niveles: Primero, en unas inversiones tecnológicas que sitúen a las 
empresas de nuestra Comunidad en niveles competitivos, 
fundamentalmente con respecto a otros países y, muy concretamente, 
con respecto a Italia; en segundo lugar, se deben localizar unas zonas 
de preferencia industrial, capaz de absorber la mano de obra 
excedente en la reestructuración.
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En chapas y tableros nos encontramos con la necesidad de elaborar 
una política forestal capaz de aproximar los centros de producción 
forestal, que boy se encuentran en el Norte de España, aprovechando 
las comarcas de la Ribera para la producción de chapas. -financiar la 
instalación de trenes integrados, tanto para el tablero como para sus 
consiguientes transformaciones en chapas o en sintéticos, 
concretamente melaminas.

Nos encontramos con la necesidad de medidas urgentes para 
financiar, en el sector del juguete, la campaña del 85, y para 
considerar, de forma excepcional, los períodos de desempleo 
consumidos por los trabajadores en expedientes de crisis.

Se necesita una reconversión tecnológica y modificación en las 
estructuras de las empresas para sectores que han sido tradicionales 
en nuestra economía, como el sector de lámparas y bronces, 
desarrollando una política comercial participando desde el Consell 
en la elaboración de las agendas diplomáticas, cuando se trate de 
visitar países demandantes de nuestros productos.

El mismo tipo de medidas, que no voy a ir enunciando por 
cuestiones de tiempo, se necesitan para el aluminio, el calzado, el 
textil y el transporte.

Nos encontramos con la necesidad de realizar una repoblación 
forestal, cuyo alcance total debería cubrir 80.000 hectáreas que 
podríamos arbolar en cuatro años, y que nos puede proporcionar 
3.000 puestos de trabajo.

La necesidad de empezar una política de empleo juvenil y, en el 
marco de nuestro Estatuto, necesitamos superar las causas que 
determinan la emigración, para garantizar, mientras tanto, la 
asistencia a los emigrantes y facilitar su retorno a nuestra 
Comunidad. En este sentido sería interesante que, desde el Gobierno 
de la Generalitat, nos planteásemos el libre acceso de los emigrantes 
a los servicios gestionados por la misma, especialmente en colonias 
de vacaciones, albergues, residencias juveniles, residencias para 
ancianos y fomentar las inversiones productivas para los emigrantes, 
de forma que, a través de fórmulas cooperativas, pudieran asegurar 
su instalación de nuevo en nuestra Comunidad.

Se necesita crear los servicios sociales y laborales para cerca de 
20.000 trabajadores de nuestra Comunidad que, regularmente, salen 
de España para trabajar estacionalmente en la vendimia francesa y 
otros trabajos similares.
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Debemos trabajar para desarrollar un modelo industrial autónomo en 
la toma de decisiones y dirigido desde la Generalitat.

La modernización industrial del País Valenciano debe realizarse de 
una forma que sea técnicamente eficaz, socialmente progresista y 
debe basarse, a nuestro entender, sobre los siguientes puntos:

En primer lugar, un rechazo de la actual normativa de reconversión.

Exigir, desde el Gobierno de la Generalitat, un marco específico de 
reconversión para los sectores que he enunciado anteriormente, 
como el calzado, el textil, la cerámica, el juguete, madera, mueble, 
etcétera, son todos ellos sectores intensivos en trabajo y se 
componen de un elevado número de pequeñas y medianas empresas.

En ese marco de reconversión deberíamos plantearnos mecanismos 
concretos de financiación y acceso a la misma para la pequeña y la 
mediana empresa.

Objetivos sociales de producción, de inversiones, de empleo.

Ejecución descentralizada por aquellas comunidades, como la 
valenciana, en que son especialmente importantes los sectores a los 
que me estoy refiriendo.

Crear una sociedad de reconversión de la Comunidad Valenciana, 
que se proponga, entre otras cosas, elevar el nivel tecnológico de 
nuestra industria, mejorar la calidad y el diseño, tanto de los 
procesos productivos como de los productos finales.

Crear un Consejo del Crédito Oficial de la Comunidad capaz de 
ayudar en la dirección de todo el sistema financiero hacia los 
objetivos que debe marcarse la Comunidad.

Reforzamiento de la presencia del sector público en nuestra 
Comunidad y la representación de nuestros intereses en su gestión, 
así como constituir, por Ley, el sector público de la Generalidad 
Valenciana. 

Debemos desarrollar las competencias exclusivas que tenemos 
actualmente en materia de cooperativismo.

Debemos presentar por las Cortes Valencianas, en el marco del 
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Parlamento de la Nación, leyes en defensa de nuestros sectores e 
industrias que se encuentran hoy amenazados.

Y aquí enlazo con la crítica situación en que se encuentra en este 
momento la Unión Naval de Levante y Altos Hornos del 
Mediterráneo.

En cuanto a la primera, quiero resaltar la trascendencia que su 
desaparición tendría para los poblados marítimos, y prueba de ello 
son los expedientes de crisis de pequeños comerciantes cuando la 
Unión Naval de Levante interrumpe el pago de los salarios, en el 
primer semestre de 1982. Proponemos su nacionalización e 
integración posterior en un grupo nacionalizado de pequeños y 
medianos astilleros.

A nuestro juicio, y coherentemente con planteamientos 
anteriormente mantenidos, entendemos que es absolutamente 
imprescindible el mantenimiento de Altos Hornos del Mediterráneo, 
como siderurgia integral, lo cual pasa porque se garanticen las 
inversiones básicas y de reposición de cabecera, así como por la 
instalación del tren de bandas en caliente.

Estas medidas son posibles y rentables, tal y como ha quedado 
demostrado por los informes técnicos de Kawasaki y por el informe 
que hace poco más de dos años elaboramos las fuerzas políticas, 
sindicales y económicas de nuestra Comunidad, incluidos el Partido 
Socialista y la Unión General de Trabajadores.

Ante la situación, agravada con, al parecer, decisión firme del 
Gobierno Socialista, de cerrar la cabecera de Altos Hornos del 
Mediterráneo anticipándose a lo que pueda determinar la Comisión 
de Seguimiento, proponemos que el Gobierno Valenciano, que estas 
Cortes, se pronuncien a favor de la continuidad de Altos Hornos del 
Mediterráneo como siderurgia integral y contra su 
desmantelamiento, la instalación del TBC en Sagunto. Así al menos 
nos pronunciamos el grupo comunista y yo, como candidato a la 
Presidencia de la Generalitat.

Y ¿qué nos encontramos? Con que después de transcurridos una 
serie de meses, concretamente desde el mes de febrero hasta aquí, 
aún están pendientes las preguntas finales que los comunistas 
planteamos en la Cámara.

Y nos encontramos con una situación socialmente cada vez más 
deteriorada en el Puerto de Sagunto.
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Nos encontramos con que puede haber sectores que planteen también 
climas de violencia, climas de defensa de sus intereses, como pueden 
ser todos aquellos hombres, todas aquellas familias que se ven 
afectados por la situación de los arrendamientos históricos de nuestra 
Comunidad.

Creemos que en una situación tan grave como la crisis en el sector 
industrial está el sector del campo, tanto en lo que afecta a los 
trabajadores agrícolas como a los agricultores y ganaderos.

Desde el Gobierno de la Generalidad debemos afrontar la defensa de 
una política de rentas que englobe tanto unos precios de venta 
remunerados para el campo, como el control efectivo de los precios 
pagados por los agricultores y los ganaderos con respecto a materias 
básicas que les son necesarias.

En el marco de una ley de reforma y desarrollo agrario es necesario 
que se contemple el Estatuto de la Explotación Familiar, que 
defienda ésta de los monopolios, que garantice una vida digna y una 
renta equiparable a los otros sectores, que clarifique los canales de 
distribución, así como que permita que se adopten las medidas 
apropiadas y las ayudas suficientes para que los agricultores jóvenes 
puedan acceder a la propiedad de la tierra o a la compra de ganado.

Pretendemos la defensa de los arrendamientos históricos en los 
términos que ya he expresado anteriormente, entre otras razones para 
evitar encontrarnos en la agricul-tura en situaciones como las que 
nos encontramos actualmente en Sagunto.

Desde el Gobierno Valenciano se debe proponer el aumento de las 
inversiones en el campo y del establecimiento en las zonas rurales de 
industrias de transformación que creen puestos de trabajo y eviten 
que el valor añadido pase a manos de las multinacionales, 
planteandonos así la potenciación también del movimiento 
cooperativista, el apoyo a la Uteco y la creación de una federación 
democrática de cooperativas.

Es en este momento un objetivo prioritario la democratización del 
Fondo de las Cajas Rurales, para conseguir que la dotación de 
créditos se oriente a favor de los pequeños agricultores, a una 
participación campesina en la gestión de sus fondos, ya que 
entendemos que el dinero del campo no debe salir del mismo.

Nos debemos plantear la planificación de cultivos y producción que 
fomente la creación de puestos de trabajo fijos, que eleven la renta 
de los agricultores y preparen nuestro ingreso, en las mejores 

40

41

42

43

44

45

46

47

..Comunidad

..Gobierno

..Estatut

..Gobierno

Topos 1

Topos 1



condiciones, en el Mercado Común, así como la puesta en marcha de 
la Comisión mixta hortofrutícola para contribuir a resolver los 
problemas que plantean la entrada de nuestros productos en el vecino 
país. La creación de un organismo de planificación y coordinación 
que establezca planes comarcales que contemplen los aspectos 
agronómicos, comerciales y de consumo como un elemento básico 
de los mismos.

Es necesario elaborar un plan de reestructuración del sector 
vitivinícola con la participación y el control de las organizaciones 
profesionales del campo.

Es necesario el desarrollo de las inversiones para el desarrollo de la 
investigación agraria, con el objetivo de seleccionar las especies y 
variedades propias de nuestro suelo y clima, evitando gastos 
superfluos y evitando nuestra dependencia exterior. Es decir, se 
deben tomar desde el Gobierno de la Generalitat una serie de 
medidas, que todas ellas son posibles, de acuerdo con nuestro 
Estatuto y de acuerdo con el estado actual de las transferencias y 
transferencias venideras.

El Gobierno Valenciano deberá evitar la instalación y proliferación 
de emisarios submarinos, que no hacen sino contaminar aún más 
nuestras costas, y en su lugar hay que dar prioridad al desarrollo de 
depuradoras modernas.

Un problema que nos preocupa fundamentalmente es el problema 
acuciante de la escasez de agua. Desde la Generalitat debemos ser el 
cauce en que se plasme la solidaridad entre las distintas comarcas del 
País Valenciano. Proponemos la elaboración de un plan con medidas 
a distinto plazo, enmarcadas en la necesaria Ley de Aguas, que debe 
considerar a éstas como un recurso escaso. A corto y medio plazo 
hay que plantearse medidas que eviten el agotamiento y salinización 
de acuíferos, que permitan la utilización del agua de las depuradoras. 
Un estudio para la instalación de plantas potabilizadoras en Alicante, 
Benidorm, Castellón y Valencia. Apoyo financiero para la 
construcción de nuevos pozos y para la introducción de sistemas de 
riego que ahorren agua, así como valentía para evitar nuevas 
transformaciones de tierra en regadío por encima de las previsiones 
planeadas, además de contundentes medidas anticontaminación del 
Segura y otros ríos.

A largo plazo hay que llegar, previa planificación de los recursos 
hidráulicos, a un sistema hidráulico regional compensatorio capaz de 
conseg’uir resolver el problema del déficit estacional de 
determinadas comarcas y aprovechar globalmente los superávits 
puntuales de otras cuencas.
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Los problemas de la riada y de las aguas no son más que un 
exponente particular de una situación general, como es la gravedad 
de los desequilibrios humanos, ecologicos, comarcales y de 
infraestructura que existen en nuestra Comunidad.

Desde el Gobierno valenciano debemos ir contra el empobrecimiento 
económico, social, cultural y humano de las comarcas del interior, 
contra la amenaza de extinción de ciudades como Alcoy y Sagunto, 
contra la insuficiente dotación de servicios sociales y contra la 
especulación urbanística de los grandes ejes industriales y de 
servicios, como l’Horta, l'Alacantí, la Plana de Castelló, las zonas 
turísticas y residenciales.

Dentro del marco de esta planificación general a impulsar por el 
Consejo económico-social previsto en nuestro Estatuto, cabe 
plantearse la realización de planes comarcales, el romper los 
principales estrangulamientos en medios de comunicación, 
fundamentalmente en carretera, el mantener una política de trenes de 
cercanías y erradicar, de una manera definitiva, los cinturones de 
hierro de pasos a nivel que tienen las grandes áreas de población de 
nuestra Comunidad.

Pasa también por la defensa de los recursos naturales, especialmente 
1a necesidad de plan de repoblación forestal, al cual he hecho 
mención anteriormente.

En cuanto a la política cultural, 1a situación de nuestro país es 
dramática. La carencia de medios en los pueblos y barrios, a poco 
que nos alejemos de los grandes centros urbanos, son una prueba 
evidente de ello. Cambiar la vida, optar porque la cultura llegue a 
todos implica una política cultural bien dotada, descentralizada, 
participativa, una política cultural viva. Es esa orientación la que los 
comunistas proponemos para desarrollar el Consejo de Cultura 
previsto en el Estatuto y convertirlo así en el motor de renacimiento 
cultural y popular valenciano .

Para la tradición cultural específicamente valenciana y de nuestro 
patrimonio histórico artístico monumental, proponemos que los 
medios de comunicación públicos, y en especial la televisión, se 
plantee seriamente esta tarea, ayudados por las instituciones políticas 
valencianas. En tanto se consigue el tercer canal de televisión 
proponemos duplicar al menos la programación actual, así como que 
el necesario Consejo Rector de la televisión regional fije las 
directrices que hagan de este medio una potente polea de 
movilización cultural.

Desde mi punto de vista, la política educativa, como base real de una 
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política cultural, tiene en este momento una serie de problemas que 
deben ser abordados por el Gobierno de la Generalitat. En primer 
lugar, la elaboración del mapa escolar, con referencia específica a los 
puestos escolares públicos en la Comunidad Valenciana. En segundo 
lugar, 1a creación de un número de puestos escolares públicos 
adecuado a la población actual escolar realmente existente, teniendo 
en cuenta la posible reconversión gradual a puestos escolares 
públicos de puestos escolares que actualmente están totalmente 
subvencionados. En tercer lugar, la dotación para los centros 
escolares públicos de medios didácticos y sociales necesarios para el 
desarrollo adecuado de la enseñanza.

La actual estructura escolar de la Comunidad Valenciana se halla 
marcada por una serie de profundos desequilibrios cuya tipificación 
habrá de ser una de las primeras medidas que en el campo educativo 
deba emprender el primer Gobierno autonómico.

Estos desequilibrios serían fundamentalmente los siguientes: el 
desequilibrio entre la enseñanza rural y la enseñanza urbana y, ligado 
a lo anterior, el desequilibrio en la relación entre la escuela pública-
escuela privada, que iría desde la hegemonía de determinados tipos 
de enseñanza privada en los centros urbanos, hasta la total ausencia 
de la misma en zonas rurales. En tercer lugar, el desequilibrio entre 
la enseñanza profesional y el bachillerato.

Unido a este problema estructural de nuestro ordenamiento 
educativo, hay que señalar, para superarlas, las siguientes 
deficiencias básicas del mismo:

En primer lugar, la ausencia Benn eficaz y democrático sistema de 
control de gestión del proceso educativo.

En segundo lugar, la ausencia también de una eficaz ordenación y 
planificación de cuantos organismos y entidades participan, de una 
forma u otra, en la gestión educativa.

Desde el Gobierno de la Generalitat debemos plantearnos un plan de 
erradicación del analfabetismo y de formación permanente de 
adultos, con especial mención al problema de la lengua, a1 que me 
referiré posteriormente.

Establecer un mecanismo de inspección único, dependiente de la 
Generalitat, y una atención especial a la formación profesional, de 
manera que existan planteamientos comarcales.
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Hay que plantearnos para el País Valenciano, para toda la 
Comunidad, la educación especial para disminuidos psíquicos, 
físicos, haciéndola depender únicamente de la Conselleria de 
Educación. La situación dramática en que nos encontramos las 
familias que nos vemos afectadas por hijos que son disminuidos es 
algo verdaderamente excepcional en el País Valenciano.

Para el Gobierno valenciano se nos plantea la normalización 
lingüística como un objetivo prioritario en el desarrollo cultural de 
nuestro pueblo.

En lo que se reúne al profesorado, debemos conseguir una plaza de 
lengua valenciana, literatura y cultura valenciana por cada ocho 
unidades o fracción, con un mínimo de una plaza por centro. Que la 
Conselleria de Educación y Cultura y la Universidad prevean un 
mecanismo de recuperación de todos los profesores de valenciano 
técnicamente cualificados. La dotación de plazas de lengua, literatura 
y cultura valenciana en la Universidad de Alicante, así como el 
aumento de las dotaciones en la Universidad Literaria de Valencia y 
en las Escuelas Universitarias de formación del profesorado. 
También, y muy relacionado con esta política educativa, 
preconizamos la creación de una Cátedra de Derecho Valenciano.

Respecto a los programas de enseñanza del valenciano, la 
Conselleria de Educación debería dictar una orden clara y de 
obligado cumplimiento para todos los niveles de enseñanza. La 
Conselleria debería regular asimismo los requisitos a cumplir por los 
libros de texto.

Para la delimitación lingüística territorial que prevé el Estatuto 
pretendemos que se debe elaborar un censo lingüístico oficial, como 
punto de partida para la extensión del uso del valenciano. Que se 
debe hacer la consideración de la ley que delimite los territorios en 
los que predomine el uso de una u otra lengua, como una ley marco, 
que se plantee objetivos sucesivos en el tiempo, evitando por tanto 
los medios que se produzca una rígida separación territorial, y que a 
largo plazo se convierta o que se pueda convertir en un factor de 
división de los valencianos.

La política del Gobierno valenciano sobre la especial protección y 
respeto a la recuperación del valenciano debe articularse sobre las 
siguientes bases:

Un plan de alfabetización con suficientes medios humanos y 
materiales, que incluya destacadamente la participación de la 
televisión y demás medios de comunicación.
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La participación social amplia en la política lingüística, a través del 
Consejo de Cultura y, finalmente, e1 apoyo a la investigación 
lingüística valenciana, a la homogeneización de las variantes 
lingüísticas y a la normalizacion del valenciano hablado y escrito.

Yendo con una serie de elementos que afectan a la calidad de la vida, 
nosotros proponemos que el Gobierno valenciano debe abordar una 
serie de cuestiones concretas, que afectan a la sanidad y a los 
movimientos sociales.

Creemos que éstos son problemas que están incidiendo cada dia en 
la vida de los valencianos, y que debemos realizar una política de 
actualización y realización de los mapas sanitarios, que debemos ir 
hacia una comarcalización sanitaria, que comience por establecer 
una red primaria de centros de salud que desarrollen la promoción de 
la salud y la sanidad preventiva.

Nos planteamos también programas de prevención de enfermedades 
infantiles que llevan o conllevarían la revisión periódica y gratuita a 
toda la población escolar.

Desarrollar una medicina del trabajo, que debe plantearse 
prioritariamente al llegar a las actividades profesionales autónomas y 
a la PYME.

Por razones de tiempo no voy a exponer una serie de medidas 
concretas, que afectan a todo el sector de la salud.

Creemos que la juventud se encuentra fuertemente marginada y que 
a esta situación debemos proponer una política específica de empleo 
juvenil y debemos desarrollar una Dirección General de la Juventud 
que no se limite, como lo está haciendo actualmente, a problemas de 
tiempo libre, sino que abarque también problemas concretos de 
trabajo, enseñanza, servicios sociales y asistenciales, y desarrollar el 
Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, previa la 
promulgación de la Ley de asociacionismo juvenil.

Para la mujer creemos que es necesaria 1a creación de una Dirección 
General de la Mujer, con competencias y capacidad suficientes para 
impulsar la supresión de sus desigualdades, que de hecho las están 
padeciendo. Que esta Dirección General debe ser un instrumento 
válido para la colaboración con las asociaciones feministas, así como 
con el futuro Instituto de la Mujer, creado por el Ministerio de 
Cultura.
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Que deben tomarse iniciativas legales sobre la regula-ci6n del 
trabajo doméstico y a domicilio, y estudios y prevención de la 
mortalidad infantil, de la abortividad natural y social, sobre todo 
cuando la legislación que el partido del Gobierno ha realizado 
actualmente afecta a situaciones muy reducidas en cuanto a 
situaciones de aborto.

El Gobierno autónomo debe prestar un interés especial a los 
disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, como ya he dicho 
anteriormente, y para ello se requiere la creación de un organismo 
que coordine y dirija las actividades que las distintas Consellerias 
tienen como competencia actualmente.

Sin la existencia de este organismo, cualquier minusválido tiene que 
pasar por Consellerias distintas según que sus problemas afecten a 
cuestiones de seguridad social, de rehabilitación, de educación, de 
trabajo, de servicios sociales.

Debemos plantearnos, desde el Gobierno de la Generalidad, recoger 
y apoyar los planteamientos de las asociaciones de vecinos, sobre 
todo a través del reconocimiento, en la Ley de Asociaciones, como 
asociaciones de utilidad pública, así como su participación en 
cuantos organismos les conciernen, tales como el Consejo 
económico-social, el Consejo de Cultura, la Juntas de precios.

Hay, efectivamente, un problema: que muchas de estas medidas no 
afectan exclusivamente a las Cortes Valencianas y al Gobierno 
Valenciano, pero nuestro Estatuto si que nos fija la obligación de 
defender los intereses generales de nuestra Comunidad, y por tanto 
de presionar sobre la Administración Central, en aras a lograr el 
máximo de bienestar para los valencianos, dentro de la solidaridad 
con todos los pueblos de España.

La Autonomía tiene, actualmente, un problema fundamental, que es 
el que hace referencia a la Hacienda y a los recursos generales, en 
términos económicos, de que disponemos.

Creemos que desde la Comisión Mixta se deben fomentar, a nivel 
urgente, el que podamos obtener los porcentajes de participación de 
la Comunidad Valenciana sobre los impuestos y recaudaciones que 
deben ser cedidas por el Estado. Para esto está pendiente todavía la 
aparición de la Ley a la cual quiero aquí aludir, y tenemos que es 
necesario el cumplimiento urgente, por parte del Gobierno de la 
Nación, de su compromiso de tramitar la Ley del Fondo de 
Compensación Interterritorial, que deberá asegurar una justa 
participación de la Generalitat Valenciana en dicho fondo, desde el 
más profundo respeto y solidaridad entre los pueblos, y posibilitar 
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que podamos tomar decisiones en materia de inversión pública.

Deberemos, durante estos próximos cuatro años, hacer un desarrollo 
legislativo, creo que cualquier grupo de la Cámara comparte la 
necesidad de desarrollar estas leyes, y que el momento y las 
diferencias que puedan surgir ahora será en el momento en que las 
discutamos en Comisión.

En resumen: nosotros nos presentamos, presentamos candidato con 
la idea de que el Gobierno valenciano, que, repito, debe ser un 
Gobierno de la máxima participación y representatividad, se plantee 
claramente un programa de lucha contra el paro, defendiendo los 
puestos de trabajo y la industria valenciana.

En segundo lugar, defender el acceso al seguro de desempleo de los 
jornaleros en paro, y elaborar la Ley de cooperativismo.

En tercer lugar, impedir que la central nuclear de Cofrentes se cargue 
en octubre con material radiactivo, en tanto no se discuta en las 
Cortes Valencianas su seguridad, su control público y su futuro.

En cuarto lugar, un plan de repoblación forestal de 80.000 hectáreas. 
Un plan de salvación de la Vega Baja del Segura. Un plan de 
reconstrucción de las comarcas afectadas por la riada.

En quinto lugar, planificar las necesidades educativas de nuestra 
Comunidad, impulsando prioritariamente la dotación y la calidad de 
la enseñanza pública, normalización del valenciano en la escuela, 
con la dotación, a todos los niveles, de las plazas necesarias.

En sexto lugar, creación inmediata del Consejo de Cultura, como 
forma de recuperar 1a tradición cultural valenciana y hacer una 
política cultural descentralizada y participativa.

En séptimo lugar, luchar contra la presencia de misiles, armas 
nucleares en el Mediterráneo, en el marco de la salida de España de 
la OTAN.

En octavo lugar, la creación urgente de una red de centros de 
planificación familiar, una red de guarderías públicas y una red de 
asistencia hospitalaria en las comarcas, y, finalmente, proponemos la 
eliminación de hipotecas con las que el actual Estatuto nos tiene 
limitados para conseguir una Autonomía plena. De esta forma 
nosotros podremos impulsar, podremos fomentar verdaderamente el 
proceso autonómico, la participación de los valencianos, y 
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consolidar la Autonomía de nuestra Comunidad. Muchas gracias, 
señores Diputados. Muchas gracias, señor Presidente.
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El Sr. Navarro Nicolau:
Senyor President i Membres de la Mesa, Senyores i Senyors 
Diputats:
Per suposat que no volem negarli a cap Grup Parlamentari el dret 
estatutari que té a presentar candidat a la Presidència d’aquesta 
Generalitat.
Però em sorprèn sobremanera, i pensem que denota falta de serietat i 
rigor parlamentari, el que per un Grup, en aquest cas, Esquerra 
Unida—Unitat del Poble Valencià, que ha arribat a aquesta Cambra 
fonamentant-se en una coalició de partits per a poder recollir el 
mínim necessari de vots i tenir així representació en ella, pensem que 
no és normal que se’ns presente el Senyor Albert Taberner un 
candidat a l’esmentada Presidència.
Tenint en compte que per aconseguir la Presidència de la Generalitat 
cal rebre la majoria dels vots d’aquesta Cambra, i que en aquest cas 
aconseguirho seria pura ciènciaficció, creem que en la presentació 
del candidat solament es pot tractar d’aprofitarse de l’oportunitat per 
a ferse propaganda per mig de la difusió que en els mitjans 
informatius tindrá l’acte que ens ocupa.
I mentres tant, als ací presents, que tant tenim per a fer en altres 
activitats parlamentàries que estan a l’espera, tenir-nos entretesos i 
produint, a més, càrregues econòmiques sobre l’erari valencià
Per suposat que açò no és motiu perquè no els prestem tota l’atenció 
que es mereixen, i de fet així ho hem fet. I com a portaveu, en aquest 
moment, del Grup Parlamentari de Centre Democràtic i Social, vaig 
a fer alguns comentaris relacionats amb diversos punts dels exposats 
ací pel Senyor Albert Taberner, o que estan continguts en el 
programa d’Esquerra UnidaUnitat del Poble Valencià,
Ens alegra veure que molts dels plantejaments que proposen 
coincideixen amb els nostres i, sobretot, que pateixen d’una anàlisi 
de la situació actual de la nostra Comunitat, molt pareguda a la 
considerada per nosaltres. I, fins a tot, que la Generalitat Valenciana 
necessita, com bè ha exposat, d’un nou impuls polític, que cal ferlo 
ja.

Aquest impuls polític ens ha de conduir a la consecució d’una 
autonomia plenament desenrotllada, capaç d'il· lusionarnos a tots els 
valencians, sigam, d’on sigam, i pensem com pensem, i facilitarnos 
els mitjans necessaris perquè tots, unint esforços, fem de la nostra 
Comunitat Valenciana eixa Comunitat avançada que tots desitgem. 
Dins dels temes que s’han tractat, mereix fer comentaris especials a 
la política de treball i ocupació en el sentit que les actuacions que es 
preguen estiguen integrades en un marc general que responga a un 
compromís col·lectiu i que resulta d’una anàlisi rigorosa de la nostra 
situació actual.
Es necessari, i en això coincidim plenament, crear el Consell 
Econòmic i Social del País Valencià.
Es clar que el treball l’hem d’obtenir aprofitant les possibilitats que 
oferix la nostra Comunitat i tenint en compte quina és la classe de 
llocs de treball als que poden accedir els aturats de la nostra 
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Comunitat. Tres-cents mil diuen abans, jo diria vora de quatre-cents 
mil, dels que un cinquanta per cent són joves i un vuitanta-cinc per 
cent solament tenen estudis primaris.
Així, per exemple, podríem destacar que de l’estudi de l’evolució i 
distribució de la renda familiar als diferents pobles de la Comunitat 
Valenciana, els millors nivells es produeixen a les poblacions 
turístiques. I que els llocs de treball que aquest sector genera podrien 
donar ocupació a eixos aturats de baix nivell cultural de que hem 
parlat i que, d’altra manera, per a fer front a les pròpies necessitats 
mantenen el que tots coneixen com l’economia submergida i que tant 
ens preocupa.
El que no hi ha dubte és que n’hi hauria que anar a un turisme més 
selectiu i una ordenació del territori i protecció del medi ambient 
urgent.
Es clar també que així com l'establiment d’un política de 
reindustrialítzació i modernització tecnològica ha de promoure la 
creació de sectors productius amb futur que ocupen mà d’obra 
qualificada a la que puga accedir la joventut professional i els aturats 
capaços d’assimilar les noves tècniques de treball, a través del 
corresponent reciclatge que l’Administració ha de garantitzar amb 
eficàcia, cosa que no ha ocurrit fins aquests moments.
I, per suposat, dur a efecte, tots els elements dinamitzadors dels 
diferents sectors productius a la Comunitat, i afavorint, en particular, 
la redistribució de la inversió pública en favor a les obres 
d’infraestructura, l’ajuda prioritària a les PYMES, afavorir el 
desenvolupament dels treballadors autònoms i fomentar el 
cooperativisme laboral.
Quant a la protecció del medi ambient pensem que es ja moment 
d’actuar amb concreció, celeritat, eficàcia i realisme, ja que aquesta 
afecta a tota la seua amplitud als factors que determinen la qualitat 
de vida dels valencians.
No podem consentir postures passives i cal dictar d'immediat la Llei 
del Mig Ambient de la Comunitat Valenciana, d’urgent aplicació, 
que incorpore la creació del Consell d’Ecologia i Medi Ambient, i 
actuacions que garantitzen en un termini concret de temps màxim de 
cinc anys, l’eliminació de qualsevol focus de contaminació existent.
Per això coincidim en quant s’ha exposat en aquets tema.
Fins ací hem parlat dels punts en els quals podia haver una certa 
coincidència entre l’exposat pel Senyor Albert Taberner i el 
programa del Centre Democràtic i Social. Però considere sumament 
important assenyalar algunes diferències fonamentals.
Per suposat que estimem acceptable l’organització de l’estil 
parlamentari que s’estableix per a la Comunitat Valenciana a 
l’ Estatut de 1982. Reconeixem i defemsem la necessitat d’una 
reforma, una reforma de l’Estatut, una reforma de la Llei Electoral 
perquè siga realment proporcional i introduesca el vot preferencial 
de tal manera que l’elector puga, mitjançant el seu vot, canviar 
l’ordre del candidat en la llista.
Que es creen, i donen contingut a quantes Institucions preveu 
l’actual Estatut i que no han naixcut per falta de voluntat política i 
arrels autonomistes dels qui han governat en l’anterior legislatura.
En canvi, si volem que quede ben clar que nosaltres defensem 
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totalment el sistema autonòmic, tal com ho reconeix la nostra 
Constitució, reafirmant la unitat indissoluble d’Espanya que 
s’enriqueix amb el pluralisme i varietat de les Autonomies.
Pensem que ni política ni tècnicament es pot plantejar la qüestió, i 
era d’entrada, i crec que no ho ha dit el Senyor Taberner, però sí ve 
en el programa d’Esquerra Unida-Unitat Poble Valencià, la qüestió 
federal que propugnen.
Però estem convençuts que al sistema autonòmic que tenim apenes li 
hem tret quelcom de tot el que pot donar, i que abans de dir que no 
val el que hem de fer es posarlo en pràctica amb una plena voluntat 
perquè funcione.
Si volem que quede mot clar també que la modificació de l’Estatut 
no ens pot tornar a dur en temps passats i enfrontar els valencians 
altra vegada en assumptes tals como són de denominació, els 
símbols i la llengua de la nostra Comunitat, perfectament 
determinats ja en l’Estatut.
Ja està bé de perdre temps i energies, ja és hora que tots junts ens 
fiquem a treballar per a rellançar la nostra Comunitat i mirant cara al 
futur.
Apostem totalment per la normalització de la llengua valenciana 
però dins d’una solució constitucional i estatutària.
Estimem que solament una ferma voluntat de la col·lectivitat en 
mantenir la pròpia llengua podrà assegurarnos la normalització 
efectiva.
La Generalitat, i les altres Administracions, han de fomentar i 
impulsar l’ús del valencià, però no deuen ni poder anar més enllà.
Així, han de promoure iniciatives editorials, actes culturals, ajuda i 
protecció als mitjans de comunicació, creació de la televisió i de la 
ràdio valencianes.
Però fonamentalment estimem necessari, per aconseguir eixa 
normalització de la que s’ha parlat, la necessitat d’un pacte lingüístic 
del qual siguen part, com a mínim, totes les forces polítiques de 
manera que es definesca una política comú en la matèria dins de la 
Constitució i de l’Estatut.
L’ensenyament en valencià s’ha de rebre a petició dels interessats i 
l’ensenyament del valencià com assignatura entenem que es raonable 
introduirlo a l’escola. Però es fa necessari redissenyar el mapa 
lingüístic i articular règims especials per a les comarques amb un 
gran component de castellanoparlants.
Finalment, el que es clar és que no es deuen ficar obstacles a 
qualsevol cultura, vinga d’on vinga.
Però el que també és ben cert que com a valencians tenim l’obligació 
i hem de treballar perquè renaixca i floresca amb llum pròpia la 
nostra cultura valenciana.
Moltes gràcies Senyor President. Moltes gràcies Senyor Diputats.
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El Sr. President:
Continua la sessió.
El candidat a la Presidència de la Generalitat, presentat pel Grup 
Parlamentari d’Unió Valenciana, Don Filiberto Crespo, té la paraula
El Sr. Crespo Samper:
Molt Excellent Senyor President de les Corts Valencianes. Senyores 
i Senyors Diputats:
La parquedat del Grupo Parlamentari al qual jo pertenc i la 
composició numèrica d’aquesta Cambra, fa que la meua presentació 
com a candidat a la Presidència de la Generalitat, puga motivar 
esglai, indiferència i fins i tot somriures davant de les Seues 
Senyories.
Assumisc del de la iniciació, qualsevol d’aquestes actituds i 
inclusivament altres que al llarg del debat es pogueren produir. Però 
estic ací, modestament, encara que en fermesa, per manament 
imperatiu dels meus electors, que saben molt be de la importància 
d’aquest gest d’Unió Valenciana que al presentar-me per a intentar 
assumir la Presidència de la Generalitat, inicien un procés que es 
repetirà una i altra volta fins culminar-lo satisfactòriament; doncs 
creuen que aquesta Cambra Autonòmica, les Corts Valencianes, 
donaran la seua confiança a un parlamentari sostingut pel meu partit, 
que des de la seua posició de Partit Polític Independent, Demòcrata, 
progressista, de talant lliberal i netament valencianista, representa 
genuïnament i sense mediatització, els interessos del Poble Valencià.
La limitació de temps que assenyala el Reglament d’aquesta Cambra, 
no em permet exposar davant de les Seues Senyories el programa 
complet de Govern, però si que em dóna l’ocasió per a resumir-lo en 
apartats o temes, més o manco llargs en funció de la importància 
donada pel meu partit.
Política Institucional y Administración.
He de indicar con sencillez, pero con rotundidad, que la Generalidad 
Valenciana no está debidamente vertebrada y que su nivel de 
aceptación entre el Pueblo Valenciano es muy desigual. El hecho 
autonómico causa indiferencia entre amplios sectores, y es urgente 
acelerar el proceso receptivo, prestigiando no sólo las Instituciones, 
sino también la Administración que de ellas emanan.
Para ello proponemos dos tipos de acciones: Unas de tipo genérico y 
otras de tipo puntual.
Entre las primeras consideramos imprescindible ampliar las 
competencias estatutarias hasta el límite marcado por la Constitución 
Española, siempre que vengan sustentadas por la asignación de 
partidas presupuestarias suficientes, indicando ya, desde este 
momento, la ineficacia política que representa asumir competencia 
sin su contraprestación económica. Por ello, trataremos por todos los 
medios de mejorar tales dotaciones, lo que pueden llevar en su 
momento a una deseable reforma del Estatuto, pactada con todas las 
fuerzas políticas. Nuestra meta es alcanzar un concierto económico, 
similar al de otras Comunidades Autónomas. Creo sinceramente que 
la aparición de un partido como Unión Valenciana, aumenta las 
posibilidades de lo expuesto. Sin embargo, nos oponemos a la rebaja 
del cinco al tres por ciento, para la representación parlamentaria 
porque consideramos un acto innecesario, puntual y simplemente 
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ocasionado por la composición numérica de esta Cámara.
Pero el prestigio y la vertebración hay que lograrlos no como 
emanación del poder desde su aparato, sino con más trabajo, desde 
los propios núcleos de población y entre los propios ciudadanos, 
ejemplarizando la acción de Gobierno y la Administración.
Por lo tanto, es mi intención, si Sus Señorías me dan su confianza, 
ejercer un severo control del gasto público que acredite la bondad del 
sistema autonómico, en comparación con la tan denotada 
administración económica del Estado y propiciar la rápida creación 
de una estructura comarcal, de tipo intermedio, que no suprima la 
Administración Provincial, pero que dé cabida a una reagrupación de 
la población valenciana en zonas territoriales que por tradición o por 
eficacia son necesarias, a fin de mejorar o acercar los procesos 
administrativos a sus pobladores.
También fomentaremos la creación de Consorcios y 
Mancomunidades, siempre que respondan, entre otros, a supuestos 
de Ordenación Territorial que desarrollaré más tarde si dispongo de 
tiempo.
Pero para llevar a cabo la vertebración indicada, y entre las medidas 
genéricas, es preciso perfeccionar la Administración y sus 
funcionarios. Hay que reducir al mínimo los cargos de confianza 
política y hay que respetar y mantener que la selección de personal se 
realice mediante criterios de objetividad e igualdad, valorando a los 
más competentes mediante pruebas y exámenes totalmente alejados 
de supuestos políticos.
Como esta tarde estoy aquí para captar la benevolencia de Sus 
Señorías, incluidos los Señores Diputados del partido en el 
Gobierno, no me extender exponiendo los criterios que hasta la fecha 
se han seguido en la selección de funcionarios antes aludida. 
Dentro de las acciones de tipo puntual, para prestigiar a la 
Generación, es nuestra intención propiciar la figura del Síndico de 
Agravios, que viene a rescatar del derecho foral valenciano, esta 
Institución, como garantia de los derechos y las libertades de los 
valencianos.
Igualmente hemos de propiciar el Tribunal Superior de Justicia 
Valenciano, y el Consejo Económico y Social, reestructurando el 
actual Consejo de Cultura, mediante un pacto entre las diversas 
fuerzas políticas de esta Cámara para que el Consejo quede más 
alejado y menos dependiente de las circunstancias políticas, dando a 
sus miembros mayor movilidad.
Y acabo esta parte dedicada a lo Institucional y Administrativo, 
mencionando a las Diputaciones y a los ayuntamientos, 
reconociendo en las primeras unos órganos de gestión necesarios que 
debidamente encauzados pueden y deben ser el complemento 
adecuado para el fortalecimiento de la Autonomía, y en los 
segundos, los ayuntamientos, los entes locales capacitados para 
alcanzar su mayor autonomía posible, para lo cual deberán tener 
mejor participación en los ingresos del Estado y de la Comunidad 
Autónoma, reestructurando la imposición de sus tasas y tributos, 
aspectos que creo que todos esperamos que recoja en la Ley de 
Financiación de las Haciendas Locales.
A lo expuesto, y dentro de este grupo de medias puntuales, añadiré, 
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finalmente, que es importantísimo la implantación de la Televisión 
Valenciana; que hay que dedicar especial atención y recursos a los 
temas del medio ambiente y equilibrio ecológico, y a la 
valencianización de las estructuras sociales de nuestra Comunidad, a 
través de programas sectoriales de las Instituciones autonómicas, con 
aplicación real del bilingüismo, fomentando el uso del idioma 
valenciano e ímpidieno las ingerencias que nada construyen y tanto 
perturban.
Economía y Trabajo.
En este apartado de mi discurso, hay que señalar previamente ciertas 
bases, y entre ellas llevar a esta Camara, el sentir de amplios sectores 
de nuestra Comunidad que consideran que día a día nuestra 
Economía se deteriora y no hay una correlación aceptable entre el 
esfuerzo realizado y el beneficio obtenido.
Un análisis pormenorizado nos llevaría excesivo tiempo, pero su 
síntesis es ésta:
1) Hay deficiencias estructurales en nuestra industria, comercio y 
agricultura derivadas de su fragmentación excesiva.
2) No hay sensibilidad en la Administración del Estado hacia 
nuestros problemas específicos.
3) La enorme variedad de nuestros recursos hace difícil una política 
económica uniforme, aunque asegura un promedio teórico aceptable, 
promedio que confunde más que clarifica.
A la Comunidad Valenciana se le ha aplicado tradicionalmente la 
clasificación de región eminentemente agrícola y el Gobierno de la 
Nación así lo ha entendido con machacona insistencia desde antiguo 
con el agravante que para el poder central, «agrícola casi es solo lo 
que se asa y se siembra, desconociendo a veces hasta el ridículo, 
cualquier otro tipo de agricultura «avanzada» como la nuestra.
La Comunidad Valenciana no es en este momento una explotación 
agrícola. Sus talleres artesanales han evolucionado ya hace tiempo 
hacia la pequeña y mediana empresa y este sector ha superado en 
recursos económicos y humanos al sector agrícola.
¿Qué hacer ante esta dualidad?
A nuestro entender hay que potenciar ambos sectores aunque de 
manera distinta, contemplando siempre que el sector agrícola es el 
más tradicional, y el mas costoso en tiempo y medios de actuación.
Iniciativas para el sector industrial.
Mejorar sus vías de financiación y de conocimiento mutuo, 
aportando las mejores tecnologías foráneas e incitando a la creación 
de empresas que cubran áreas específicas de cada sector, teniendo en 
cuenta no tan sólo el mercado interno nacional, ahora disminuido por 
la competencia de productos del Mercado Común, sino el gran 
mercado de la exportación, sin el cual todo intento renovador puede 
acabar en fracaso.
Para ello hay que confeccionar una directriz que abarque los planes 
indicativos de racionalización de las producciones, pasando por 
planes de abastecimientos de materias primas, tecnología, energía, 
servicios, etcétera.
Hay que establecer un orden de prioridades en función del interés 
regional, una formulación sectorial, no por empresas 
individualizadas, y obtener una participación solidaria y responsable 
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de las fuerzas económicas y sociales.
Si se establecen ayudas públicas éstas se deberán dar siempre que se 
garantice la rentabilidad futura.
Daremos preferencia a la transformación y a los nuevos sectores 
industriales, pues en los próximos decenios muchas de las industrias 
existentes tendrán que cambiar absolutamente sus programas, sus 
estructuras e incluso sus fabricados, ante el imponente avance 
tecnológico.
Las empresas europeas, de gran competitividad y expansión, 
optimizan los procesos productivos en el plazo requerido, con una 
planificación rentable que elimina stocks innecesarios. A ello 
debemos tender con urgencia.
Iniciativas para la Agricultura.
En primer lugar, el ámbito agrícola y rural, lo consideramos como un 
centro de vida y tradiciones, que debemos respetar y potenciar. 
También es un centro de inquietudes ecológicas, de ocio, de 
distracción, que debe coexistir con el sector productivo, respetando 
siempre los intereses de agricultores y ganaderos.
Es necesario orientar las producciones agrarias y sus calidades, 
según la demanda interior y exterior, con campañas publicitarias al 
respecto, que abarquen indicaciones tanto para el agricultor como 
para el consumidor. Ello comporta el establecer canales de 
información que den cuenta a cada sector del orden, cantidad y 
calidad deseables para cada producto.
Es nuestro propósito desarrollar un Plan de Modernización Agrícola, 
con estudios específicos para Alicante, Castellón y Valencia, que 
propondrá soluciones, entre otras, para el elemento sociológico, 
agronómico, el medio económico, el de coordinación, el legislativo, 
el hidráulico y el tecnológico.
Es urgente la confección de un mapa hidrológico fiable, y a 
concienciarnos de que sin agua nuestra agricultura es imposible.
Todo ello conlleva a la decisiva potenciación de nuestra agricultura 
en sus facetas más competitivas, mejorando incesantemente sus 
calidades, que debe arroparse con una logística de fomento de 
cooperativas, de Cajas Rurales de instalaciones frigoríficas, de 
tecnología e investigación, clarificando los circuitos de distribución 
sin olvidar que nada se podrá conseguir, si no se mejora la vida en el 
medio rural, labor que estimo prioritaria y que abarca toda una serie 
de facetas a desarrollar en un Programa de Mejora del Medio Rural, 
en estrecha colaboración con ayuntamientos y diputaciones.
No deseo terminar este apartado dedicado a la Agricultura sin 
mencionar el gravísimo tema de nuestra deforestación v 
desertización. así como el de nuestra debilidad en el sector ganadero.
Tenemos decidida intención de crear un Instituto Forestal 
Valenciano que preste atención a los estudios comarcales sobre 
producción y cultivo madereros, su comercialización, así como a la 
vigilancia y protección de nuestros bosques.
Respecto a la ganadería pensamos que muchas propiedadcs agrícolas 
deben complementarse con explotaciones ganaderas. que 
diversifique el riesgo y comporte mayor porcentaje de ocupación y 
empleo.
Y acabo expresando la disconformidad de Unión Valenciana con la 
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Ley de Cámaras Agrarias, que en nuestra Comunidad no va a 
reportar beneficios, sino politilaciones innecesarias, con ello 
contestaremos propiciando con fuerza las Asociaciones de 
Agricultores.
Iniciativas para el Comercio.
Nuestro comercio interior presenta en la actualidad una estructura de 
mercado de carácter dualista, coexistiendo en el sector un gran 
número de empresas comerciales de pequeño tamaño, el comercio 
tradicional con poco volumen de ventas y escasa rentabilidad. Y un 
corto número de comercios, denominados «nuevas formas de 
distribución», que van consiguiendo cada vez mayores cotas de 
mercado, siendo competitivos y rentables.
Esta dualidad tiende a agudizarse, puesto que se siguen abriendo 
pequeños negocios marginales por efecto de la crisis económica y 
del paro, y por otra parte las cadenas y organizaciones importantes y 
multinacitxinales prosiguen su expansión.
Para corregir estos efectos, proponemos, entre otras, las siguientes 
actuaciones:
Realizar estudios de equipamiento comercial, por comarcas, 
municipios y distritos, para conocer con detalle la distribución 
comercial y las necesidades del consumidor.
Establecer actuaciones coordinadas de equipamientos comerciales 
colectivos, conjugando el urbanismo comercial, el interés del 
ciudadano y la viabilidad del comercio.
Fomentar la concesión de créditos, de fácil tramitación, para la 
reforma, modernización e implantación.
Potenciar el asociacionismo, simplificar los procedimientos 
administrativos, favoreciendo las actuaciones informativas y 
asesoras, frente a las sancionadoras y recaudatorias.
Promover mercados en su origen de productos agrarios, con 
información de precios, cantidades, velocidad de circulación, costes 
y márgenes comerciales.
Nuestro comercio exterior está en declive, al igual que el resto de las 
exportaciones españolas en general.
Las exportaciones tradicionales de la Comunidad Valenciana se han 
perjudicado con el desastroso acuerdo de adhesión a la Comunidad 
Económica Europea,  y el anuncio de conversaciones con el Reino de 
Marruecos y el posible paso de sus cítricos y frutas por España, 
puede culminar el desastre, mientras nuestro Gobierno Autonómico, 
subsidiario y espectacular del Gobierno Central, ha permanecido y 
permanece silencioso.
No es el momento de pedir responsabilidades, pero sí la ocasión de 
trazar alguna estrategia que mitigue este estado de cosas.
Unión Valenciana ha propuesto a esta Cámara la creación de una 
Comisión que estudie el problema, y la apertura en Bruselas de una 
Oficina de la Generalidad, que refuerce las estructuras de las 
representaciones comerciales valencianas, para que desarrolle una 
adecuada labor en apoyo de los exportadores, coordinando una eficaz 
gestión cerca de nuestros parlamentarios europeos.
Si Sus Señorías me dan su confianza, dedicaré mis mejores esfuerzos 
a esta tarea. Y si así no fuera, el Grupo Parlamentario que presido 
insistirá una y otra vez en esta Cámara, hasta que pueda rectificarse 
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de algún modo la situación de inferioridad en la que ha quedado 
nuestro comercio exterior.
Nos proponemos impulsar mejoras en los transportes por ferrocarril, 
marítimos y aéreos, dedicando especial atención a la mejora de la red 
de carreteras de nuestra Comunidad, y a la culminación de la 
autopista Alicante-Francia a su paso por Valencia, manteniendo una 
política de transportes no basada únicamente en condicionamientos 
económicos.
El turismo es para nuestra Comunidad una gran fuente de ingresos y 
de empleo, pero requiere reorganización y cuidado especial. Hay que 
mejorar su infraestructura, elevando su promoción en el exterior, 
modernizando sus instalaciones y mejorando la formación del 
personal al servicio de este sector.
Trataremos de romper la estacionalidad de nuestro turismo, lo que 
incrementará los puestos de trabajo y los beneficios. Imaginación, 
creatividad y defensa del medio ecológico son las bases para la 
consolidación de nuestro potencial turístico.
La industria, la agricultura y el comercio necesitan de un sistema 
financiero. El de nuestra Comunidad, adolece, entre otras, de la 
deficiencia de no poseer una Banca Valenciana. Razones de 
idiosincrasia y también históricas, han producido este hecho 
anómalo. Repetidos intentos no han tenido éxito. Y ello, 
indudablemente, no ha sido bueno para nuestra economía.
¿Qué hacer? Consideramos, en principio, que el tema es importante, 
y que debe propiciarse una banca valenciana.
Pero si ha faltado la banca valenciana no ha faltado el tremendo 
impulso de creación de Cajas de Ahorro y de Cajas Rurales, tal vez 
más próximas a los servicios solicitados por los ciudadanos de 
nuestra Comunidad.
Prestaremos cuidada atención a estas entidades, aunque la Ley de 
Cajas de Ahorro promulgada por el Gobierno Central, no nos resulte 
satisfactoria, ni la creamos beneficiosa para las propias entidades.
Empleo.
Somos partidarios de conseguir una Política de Empleo, mas que una 
Política de Subsidios, y por ello todo el programa de Unión 
Valenciana es en si mismo geneador de empleo.
Pensamos adoptar entre medidas:
Acciones en el campo industrial, agrícola y comercial para fomentar 
la iniciativa privada, que es la principal creadora de puestos de 
trabajo, mediante una política fiscal y financiera correcta.
Modernización del Sistema Financiero. Fomento de la investigación 
tecnológica, relanzamiento de la exportación y creación de areas de 
concentración industrial.
Fomento de la creación de cooperativas.
Creación de la Oficina de Desempleo Agrario.
Reactivación del sector de la construcción agilizando y 
simplificando los tramites, hoy casi interminables, fomentando la 
iniciativa privada.
Apoyo especial a industrias y explotaciones agrarias familiares.
Facilitar el primer empleo, con medidas fiscales adecuadas y con 
subvenciones importantes.
Reforma de la Enseñanzas Profesionales, adecuándolas realmente al 
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mercado de trabajo.
Fomento de los contratos temporales y a tiempo parcial.
Las medidas antes apuntadas se completaran con un decidido 
impulso del asociacionismo. basado en el principio de voluntariedad, 
pues Unión Valenciana desea crear más Sociedad y menos Estado, 
frente a otras teorías que sin duda se expondrán (y se han expuesto) 
en esta Cámara. Por eso somos decididos partidarios del 
cooperativismo.
En resumen: La Política de Empleo se fomenta realizando la 
competitividad, estimulando a los medios económicos y sociales al 
campo del trabajo y del esfuerzo, a la consecución del legítimo lucro 
y al desarrollo. Con una acción de modernidad que nos acerque a los 
logros que otros países europeos y occidentales han alcanzado, 
fomentando el ahorro, rebajando la tasa de inflación y rompiendo el 
esquema recientemente adoptado por la juventud de que no hay 
esperanza fuera de la consecución de un cargo público remuneado.
La fe en el individuo y en sus propios logros, es el motor del empleo, 
de la riqueza y del bienestar.
Sanidad, Medio Ambiente. Urbanismo y Vivienda.
Presentaremos un programa de mejora de centros y asistencia, 
incidiendo con fuerza en la medicina preventiva.
La transferencia del INSALUD supone una cuantiosa dotación 
económica, sin la que es imposible mantener un nivel digno en 
materia sanitaria. La negociación y firmeza de este aspecto con el 
Gobierno Central es primordial para la eficacia del servicio.
La política del Medio Ambiente, ecología,  urbanismo y vivienda va 
ligada a una Planificación Territorial que supere el ámbito de los 
Planes Generales de Ordenación Urbana, utópicas en su mayor parte 
y conflictivos. Una ordenación del territorio de nuestra Comunidad y 
una Política del Suelo eficaz son nuestras metas.
La resolución de planes teóricos, sin apoyo real económico y 
maximalistas sin consideraciones medio ambientales, conducen a la 
dispersión de esfuerzos y a la confusión.
Seguiremos propugnando que la iniciativa privada es la mejor 
garantía del desarrollo de este sector, pero tal iniciativa debe 
regularse con claridad, con eficiencia, con visión de la realidad, y 
con límites severos.
Acción Social. Educación y Cultura.
Consideramos que la familia es la célula natural y fundamental de la 
sociedad, por lo que debe ser protegida eficazmente en todos los 
ámbitos.
Igualmente consideramos que hay que crear las condiciones de vida, 
de orden social, económico y moral necesarias para un desarrollo 
mejor del equilibrio de la familia, potenciando la intervención de los 
padres en la educación de sus hijos.
Entre otras medidas propugnamos fomentar las asociaciones 
representativas de la familia y darles cabida en los organismos 
dedicados a temas sociales, a fin de mejorar las ayudas y hacerlas 
mas eficaces, en especial a familias numerosas, a las amas de casa, a 
las viudas y a los huérfanos.
Dedicaremos especial cuidado a la creación de guarderías infantiles, 
y a la protección de minusvalidos o disminuidos, emigrantes, 
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marginados, niños maltratados, drogadictos, madres solteras, 
etcétera, y a todo aquel que necesite protección y defensa en una 
sociedad cada vez más impersonal y egoísta.
Propugnamos una política de juventud con mentalidad nueva, más 
abierta y dinámica. Y menos complaciente y claudicante con los 
propios males que destrozan a este colectivo.
Una sociedad sin valores juveniles, basados en la ética y la 
esperanza, es una sociedad que ha perdido su fe en su futuro y por lo 
tanto condenada a consumirse encerrada en si misma.
Hay que integrar al joven en la sociedad sin que pierda su 
personalidad.
Hay que devolverle la fe en si mismo y en el entorno social propio, 
antes que adoctrinarlo sobre esquemas utópicos, despersonalizadores 
que restan a la juventud vitalidad y la convierten en cera blanda de 
posteriores manipulaciones políticas.
En primer lugar hay que combatir el paro juvenil, causa principal de 
la desconfianza de nuestros jóvenes y de su actual desanimo, y 
origen del aumento escandaloso de la drogadicción y de la 
delincuencia.
La lucha contra el paro juvenil no se debe concebir como una 
defensa de los intereses de la clase, sino como un aspecto más de la 
lucha general por la mejora de las condiciones de vida. y somos 
conscientes de que los jóvenes son el colectivo más duramente 
maltratado por la crisis económica pues no cuentan con los recursos 
de que disponen otros grupos sociales.
Los jóvenes reciben, en general, una formación inadecuada y hay un 
abismo entre lo que el empleador quiere y lo que el joven ofrece.
Para corregir esta situación, a las medidas expuestas en el capítulo 
dedicado al Empleo, hay que añadir una flexibilización especial para 
el mercado laboral de los jóvenes, una financiación específica para 
empresas y cooperativas juveniles y una reforma en profundidad de 
las enseñanzas laborales, adecuándolas a la realidad del presente 
tecnológico.
Pero si nuestros jóvenes presentan problemas, también nuestros 
mayores necesitan mayor atención y por ello Unión Valenciana 
propugna la mejora de las condiciones de vida de jubilados y 
pensionistas, programando una acción cultural específica, mejorando 
su asistencia sanitaria, creando más residencias para la tercera edad. 
Y apoyando toda acción que permita la revalorización adecuada de 
las Pensiones de Jubilación, Viudedad e Invalidez.
De igual modo se propone llevar a cabo una política para la mujer 
tendente a hacer desaparecer las diferencias en el status social, hoy 
aún existentes, política reformista que abarcara el campo de la 
Educación, el Trabajo y la Cultura, tanto para aquellas que vivan en 
el medio rural como en el urbano.
En especial, favoreceremos la creación de Asociaciones y 
Mutualidades de Amas de Casa, que tiendan a la consecución de 
estos logros , y a la desaparición de cualquier tipo de discriminación.
Abans de parlar sobre el programa d’Educació, volguera fer unes 
precisions: El partit en el Govern s’ha llançat fort a una lluita 
subterrània pel poder i la transformació de la societat valenciana. I 
per a això, res millor que manipular l’educació, doncs manipulant els 
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nostres xiquets, s’introdueixen factors distorsionadors de la nostra 
realitat com a poble. Com a exemples poden estar la introducció del 
català en l'àrea lingüística i la permissivitat davant la idea dels 
«Països Catalans», en l’àrea de les Ciències Socials.
Però aquesta política que m’atrevesc a qualificar de sectària i 
tendenciosa, ha provocat una resposta social sense precedents i la 
seguira provocant. doncs topeta de ple en uns sentiments que són 
connaturals amb tot el poble que es precie de tal: l’amor a la seua 
terra i a la seua història. O dit mes breument, el seu patriotisme.
Podria estendre’m molt mes en aquesta crítica, però és massa fàcil i 
podrien dir-me que vinc ací a afalagar els oïts dels meus electors. No 
vull anar per aqueix camí. Simplement diré, que davant d’aquest 
estat de coses Unió Valenciana propugna la valencianització del 
sistema educatiu en la nostra Comunitat, introduint assignatures que 
permiten els nostres xiquets conèixer la nostra realitat com a poble 
adoptant en l'àrea lingüística l’idioma valencià, la llengua comuna 
que parlem els qui ens identifiquem com a tals valencians, de forma 
que els nostres menuts i majors puguen dependre-la i perfeccionarla 
en les comarques valencianoparlants i en les castellanoparlants, si 
així ho desitgen.
Unió Valenciana desitja un sistema educatiu pluralista i una 
autèntica llibertat d’ensenyança. O siga, reconeixem i per tant 
propiciem el dret dels pares a triar l’educació que desitgen per als 
seus fills, subvencionant per igual l'ensenyança pública i la privada.
De no fer-se així, si l’educació segueix pels actuals senders, la 
desorientació de grans i menuts està assegurada.
I si hi ha un estament on ressalte de forma evident l’actual 
desorientació de la societat valenciana aquest és el de la Universitat.
La Universitat és un dels focus del catalanisme en la nostra 
Comunitat i una àrea conflictiva en notòries formes de manipulació 
política o ideològica.
A nivell de l’alumnat s’ha generalitzat una apatia i una 
despreocupació descoradora. A nivell docent, la Universitat no és 
avui un instrument de creació, de crítica o de transmissió de ciències 
i arts, sinó solament una màquina que otorga títols.
Propugnem una valencianització de la Universitat a tots els nivell, 
perquè estiga al servei del poble valencià, del seu idioma, cultura, 
història i personalitat.
Unió Valenciana creu que la Universitat ha de serenar-se, ha de 
reflexionar sobre el seu comes i que ha d’assumir el seu vertader 
paper docent i de prestigi, deixant, d’una volta per totes, l’intent dels 
seus components de ferla protagonista d’actuacions, declaracions i 
posicions que tant ferixen a molts valencians i que tant lluny estan de 
les actituds de les Universitats Europees i encara d’altres espanyoles.
Propugnem la necessitat d’una selecció prèvia de l’alumnat i de la 
millor dotació econòmica. propiciant les activitats investigadores, 
avui molt escasses. També es necessari reformar el sistema de 
beques i ajudes i millorar la selecció del cos docent.
Unió Valenciana propiciarà la creació d’Universitats privades en la 
nostra Comunitat dins del marc jurídic que assenyale la Generalitat.
Resumint: El projecte educatiu d’Unió Valenciana què ací defensem, 
està necessàriament en funció del bé comú, de la valencianització de 
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la igualtat d’oportunitats i de la llibertat d’ensenyança, en supòsits 
totalment allunyats de la manipulació política, lingüística o cultural.
I per a acabar, unes notes sobre la Cultura: Per a nosaltres la cultura 
que s’ha de propiciar és tota aquella que ens duga a fomentar 
l’esperit autòcton, idiosincràsic i diferenciador de la nostra terra, o 
siga, l’essència del fet social d’uns hòmens i dones que han estat i es 
projecten en els valencians actuals que són, i en els que seran… El 
«Fet Valencià».
Per a Unió Valenciana, la conservació, cuidat, foment i 
desenrotllament dels bens culturals valencians, és tasca primordial i 
en això estem, defensant amb fermesa els símbols, les tradicions, la 
nostra llegua i la nostra personalitat, doncs tenim proves sobrades 
que corren perill.
Ací estem per a això, i per això.
Acabe el meu discurs indicant que el programa que succintament he 
proposat, és un programa viable i moderat, realitzable i constructiu, 
que sotmet a les Seues Senyories en la il· lusió que els hòmens i 
dones d’Unió Valenciana posen en el seu entestament, que no es 
altre que assolir dins d’aquestes Corts Valencianes un clima de 
consens que faça de la nostra Autonomia i del nostre Govern, uns 
instruments eficaços que animen al poble valencià, al poble 
d’Alacant de Castelló i de València, a confiar de ple en les seues 
Institucions i milloren la seua convivència, donantli ales per a 
aconseguir un futur millor en pau, en democràcia i en llibertat.
Moltes gràcies.
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En nom del Grup Parlamentari de Alianza Popular Donya Rita 
Barberà té la paraula.
La Sra. Barberá Nolla:
Señor Presidente. Señoras y Señores Diputados:
Comparezco ante Sus Señorías con el fin de exponer, en nombre de 
Alianza Popular, el programa de gobierno para los próximos cuatro 
años que, si obtengo su confianza, me propongo llevar a cabo en 
nuestra Comunidad Valenciana.
Pero resulta necesario hacer una serie de reflexiones políticas, en la 
esperanza de que serán compartidas por la mayoría de Sus Señorías, 
porque las entiendo como las bases del proyecto político de la 
Comunidad Valenciana a la que aspiro, y el punto de partida de las 
medidas de Gobierno de Alianza Popular.
La primera de estas reflexiones es la evidencia de que iniciamos la 
segunda legislatura de las Cortes Valencianas, una legislatura que 
significa la segunda etapa en la construcción de nuestra Autonomía, 
en la que todos los valencianos que nos encontramos en la actividad 
pública estamos obligados por convicción y por decisión a que se 
identifique esta etapa como la definitiva de la consolidación de 
nuestra Autonomía. 
Ni podemos consentir, ni queremos al menos desde Alianza Popular 
que nuestra Comunidad sea una Autonomía incompleta, insuficiente 
e incapaz.
No queremos que nuestra Autonomía Valenciana sea considerada 
desde fuera y, especialmente desde el Gobierno de la Nación, como 
una media autonomía, cómoda en la negociación y parca en la 
reivindicación.
Y, sobre todo, no queremos que ni un día más haya un solo 
valenciano que, asimismo, se pregunte para qué le sirve la 
Autonomía, sin obtener respuesta satisfactoria.
Desde Alianza Popular queremos una Comunidad Valenciana plena 
de vigor político, solidaria claro que sí, pero respetada. Respetada 
por su plenitud, por su acción, por su iniciativa y por su capacidad de 
respuesta inmediata ante la realidad social.
No es esto una afirmación gratuita, porque ejemplos hay muchos.
La Comunidad Valenciana no ha «pesado», porque no ha sido 
considerada lo suficiente en decisiones económicas nacionales, por 
ejemplo, en la negociación con el Mercado Común, en la 
participación en fondos comunitarios, en el protagonismo de la 
reconversión industrial, en las inversiones extranjeras en España, en 
la presencia en organismos nacionales e internacionales, ni en el 
ejercicio de consulta a los agentes económicos sociales valencianos 
por parte de las autoridades; ni nuestra Comunidad recibe la atención 
que merece su situación y los problemas de su economía. Es 
tristemente definitivo el dato del volumen de inversión pública que 
la Administración Central da en nuestra Comunidad, respecto del 
que nos situamos en el puesto quince de entre todas las 
Comunidades Autónomas.
Urge, pues, esta reflexión colectiva y esta autocrítica conjunta para 
rectificar actuaciones.
Los valencianos somos dueños de nuestro futuro. Del futuro que 
necesariamente mejor y más justo hemos de dejar a los hijos de 
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nuestra generación, y somos también los dueños de ese futuro mucho 
más inmediato con la fecha puesta en mil novecientos noventa y dos 
ante cuyo reto parece que no sólo no tengamos las ideas claras, sino 
que ni tengamos objetivos o estrategia para aprovechar la fuerza 
expansiva de esas dos efemérides que tendrán lugar en regiones 
hermanas y a cuyo empuje debemos de cogernos para no quedarnos 
atrás.
Pero si somos dueños de nuestro futuro también lo somos de nuestro 
presente; de cada instante, de cada momento actual, imprescindible 
para moldear los tiempos nuevos.
Pues, precisamente, la conciencia y la consciencia del dominio de 
nuestro presente y de nuestro futuro; y del ejercicio decidido a ese 
dominio, son nada más y nada menos que la existencia de la 
auténtica Autonomía nuestra y el ejercicio de la propia Autonomía.
Ni nos está permitido, ni podemos, ni queremos desde Alianza 
Popular hacer la más mínima dejación de nuestra Autonomía, porque 
no queremos hacer la más mínima dejación de nuestro presente ni de 
nuestro futuro.
Este debe ser el gran compromiso entre todos los valencianos. Un 
proyecto común, participativo de todos para el que se requiere 
voluntad política y decisión de que sea fructífero; fructífero, 
precisamente, porque sea de todos los valencianos.
Y para la consecución de este gran objetivo, además de las medidas 
concretas de Gobierno, se requiere unas premisas y actitudes que 
avalen la acción de los gobernantes y den credibilidad a la decisión 
de conseguirlo. Estas actitudes o premisas son, a mi modo de ver, las 
siguientes:
Primero: El estímulo de conciencia colectiva del pueblo valenciano, 
desde la formación de esa propia conciencia, hasta la clara actuación 
de un Consell que permita hacer percibir a los valencianos que 
juntos, y confiando en las instituciones de la Generalidad, bien 
gestionadas, desde la transparencia y la participación, conseguiremos 
un futuro en prosperidad.
Segundo: Un Consell con decisión, con firmeza, sin dudas ni 
vacilaciones, con ánimo reivindicador, con prudencia pero con 
anticipación y con visión de futuro, no basta con defender los 
intereses valencianos, hemos de pasar a actuar por acción, no solo 
por reacción, hemos de promocionar y estimular los intereses 
valencianos, no solo defenderlos, porque uno se define cuando le 
atacan y ya está bien de que esperemos a que nos ataquen para actuar 
tarde y mal.
Tercero: El compromiso de desarrollar el Estatuto de Autonomía, 
especialmente en aquellas materias cuya competencia exclusiva nos 
viene dada por el artículo treinta y uno. Y las Instituciones que aún 
no tenemos constituidas y que son necesarias para la profundización 
de nuestra Autonomía, tales como el Síndico de Agravios, la 
iniciativa popular y el Consejo Económico y Social, respecto del que 
debemos ya instar al Gobierno de la Nación a que promulgue la Ley 
de carácter nacional, o en su defecto acudiremos en amparo, al 
Tribunal Constitucional para no vernos maniatados por la voluntad 
del Gobierno Socialista en la organización y política de nuestra 
propia actividad económica y social.
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Cuarta: Realizar un diseño claro de la ordenación del Territorio de 
nuestra Comunidad, desde la perspectiva de potenciar y estimular la 
propia Autonomía de los entes locales, el municipio y la comarca; 
desde el respeto mutuo, desde la utilización de la infraestructura de 
servicios provinciales, sin superposición de Administraciones y 
desde la delegación de funciones, en franca Oposición a la creación 
de cualquier centralismo de nuevo cuño.
Quinta: El reconocimiento claro y explícito de la voluntad política de 
todos los valencianos manifestada en las urnas, cuyo mandato 
expreso es la composición de esta Cámara, de tal forma que ningún 
grupo político tenga capacidad absoluta de decisión.
El pueblo valenciano, mientras ha dicho basta a cualquier tipo de 
rodillo, prepotencia o absolutismo, nos ha marcado, claramente, el 
camino por el que desea ser “gobernado: la vía del diálogo, que 
debemos todos respetar y llevar a cabo. 
Con el convencimiento total de que la opción política que obtenga la 
confianza de Sus Señorías en esta Investidura, debería sumir como 
compromiso propio estas premisas, que considero necesarias y 
compatibles con todas las propuestas de gobierno, tengo el honor y la
satisfacción personal, como valenciana y en nombre de Alianza 
Popular, de exponer, ante Sus Señorías, representantes legítimos de 
todos los valencianos mi Programa de Gobierno para la Comunidad 
Valenciana.
Programa para el que solicito, junto a mi candidatura, su confianza y 
su voto, a sabiendas, de que si no la obtengo, habrá constituido para 
mi Grupo y para mí, motivo de especial orgullo haber podido ofertar 
a los valencianos y a quien digna y legítimamente ostente el 
Gobierno Autónomo, nuestro proyecto de progreso. Un proyecto 
liberal, realista, autonomista, progresista y netamente valenciano, 
que ya ha merecido ‘la aquiescencia de casi quinientos mil 
valencianos.
Señorías:
Primer propósito de nuestra acción de Gobierno sería la consecución 
de las máximas cotas y mayor efectividad de nuestra Autonomía.
Para ello, nos proponemos y consideramos que hemos de ejercer el 
autogobierno sin más limitaciones que las establecidas por la 
Constitución, en igualdad competencial con el resto de las 
Comunidades Históricas, estimulando la participación del pueblo 
valenciano en las tareas legislativas y de gobierno, con el fin de 
promover (y aquí hay un concepto nuevo porque hasta ahora no se ha 
puesto en práctica por el Gobierno anterior) promover, además de 
defender, los intereses valencianos o relacionados con la 
Comunidad.
En este punto es, pues, consustancial hablar de transferencias y de 
financiación.
Y resulta cuanto menos paradójico, por no referirme a la rabiosa 
dignidad de quien se siente burlado, volver a hablar en julio del 
ochenta y siete de trasferencias, porque nuestro proceso está 
inconcluso e inacabado.
No tenemos transferido el INSALUD, a pesar de la farsa de octubre 
del ochenta y cinco y de la farsa del anuncio de la firma de la 
transferencia en la campaña electoral, farsa, porque nadie la firmó.
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Se hace preciso hoy volver a hablar de transferencias para decir que 
desde el Gobierno de Alianza Popular, se emplazará de inmediato al 
Gobierno Central para la culminación de nuestro proceso 
autonómico, con un análisis de la valoración y de las condiciones de 
la transferencia.
En cuanto a la financiación, ya es un concepto reiterado por nuestro 
Grupo desde esta tribuna que entendemos que: sin autonomía 
financiera no puede existir autonomía política.
Cuando los Fondos Económicos del Gobierno Central llevan consigo 
la finalidad a la que deben destinarse es obvio que la Autonomía ha 
quedado relegada en su función primordial: establecer la prioridad de 
la inversión y determinar el cómo y el cuándo. En consecuencia 
entendemos urgente abordar un sistema definitivo y suficiente de 
financiación de las autonomías, en orden a su importancia y 
necesidades, contemplando los criterios de equilibrio y solidaridad 
para evitar caer en la sola descentralización administrativa.
Este proceso de construcción definitiva de nuestra Autonomía no 
quedaría completo si esta candidata a la Presidencia de la Generalitat 
no manifestara, desde esta tribuna, su firme compromiso de 
profundizar en la democratización del sistema, en la transparencia en 
la administración de los recursos y en la revitalización social.
Alianza Popular considera que es urgente ya que ha sobrevenido al 
comienzo de esta segunda legislatura, para poner al alcance del 
pueblo valenciano los instrumentos necesarios para ejercer 
iniciativas legislativas y de control del ejecutivo; es urgente que el 
pueblo valenciano tenga en su mano este poder de llevar iniciativas 
legislativas y de control ejecutivo y de defensa ante los posibles 
abusos de la Administración.
Por ello, si obtengo la confianza de Sus Señorías, promoveré y 
estimularé, en el plazo de seis meses, la presentación de la 
Proposición de Ley del Síndico de Agravios, así como el Proyecto de 
Ley de Iniciativa Popular, iniciativas que, de permanecer en la 
Oposición, protagonizará mi Grupo, comprometiéndonos a la amplia 
difusión de sus posibilidades para garantizar la vitalidad de las 
mismas y la participación de los valencianos en las instituciones de 
la Generalitat.
La transparencia administrativa y contable, reclamada 
reiteradamente, sea promovida desde el Gobierno, a fin de que la 
función fiscalizadora sea ejercida en su completa dimensión. Ello, 
como consecuencia del convencimiento absoluto de que los recursos 
no son propiedad de las instituciones, sino del pueblo valenciano y a 
aquellas sólo les corresponde la misión de administrar desde la 
legalidad, la eficacia y la eficiencia.
Por ello, y parece obvio, pero lo lamentable es que se hace necesario 
recordarlo, por los reiterados incumplimientos gubernamentales, 
Alianza Popular se compromete a cumplir y hacer cumplir todos los 
extremos de las Leyes de Hacienda y de la Sindicatura de Cuentas, 
tanto en procedimientos y en plazos, como en la puesta en 
funcionamiento de los correspondientes órganos jurisdiccionales, 
llegado el caso.
Y si algo hemos reiterado y mil veces repetido a los valencianos, a lo 
largo de la pasada campaña electoral, hasta convertirlo en filosofía y 
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principio de actuación, más que en una frase o compendio de 
programa, es la necesidad de devolver la ilusión a nuestros intereses 
y a nuestro futuro, es decir, queremos la revitalización social para 
conseguir la auténtica participación.
Frenar el progresivo intervencionismo del Estado y de la 
Administración; cuyas trabas y barreras impiden la iniciativa y el 
dinamismo.
Poner coto al Gobierno de burocracia que aleja las decisiones de los 
gobernantes y de sus problemas, y añade sobrecostes innecesarios, 
distribuir la idea peyorativa de que «la política es cosa de políticos», 
mediante una actitud abierta al diálogo fructífero no de diálogo como 
gesto para hacerse una foto son propósitos irrenunciables de Alianza 
Popular porque entendemos, que esta es la actitud necesaria para que 
nuestra autonomía sea la Comunidad Valenciana fuerte y respetada, 
fruto del interés, de la ilusión y del trabajo común de todos los 
valencianos.
Pero también Alianza Popular, entiende que si bien esta actitud es 
necesaria, no es suficiente, y por ello, desde la solidaridad y el 
estímulo a la vertebración de la sociedad, se ha de propiciar la 
defensa del pluralismo organizado y convergente, favoreciendo el 
asociacionismo de tipo social y profesional.
Esta casi obsesiva o machacona idea de la participación, tantas veces 
ya mencionada en el discurso, es la conclusión de la reflexión que a 
todos nos va; o la Comunidad Valenciana es un proyecto común de 
todos los valencianos o no será prácticamente nada y fracasará.
Señoría, el Consell de la Generalitat que pretende formar Alianza 
Popular y yo en su nombre, tiene una estructura que responde a dos 
criterios fundamentales: eficacia y austeridad.
La impresión generalizada que hoy puede recogerse de la gestión de 
nuestra autonomía, es que resulta demasiado costosa, sin que 
suponga una mejora en la prestación de los servicios públicos.
Del análisis de las cuentas públicas de la Administración se 
desprenden varias conclusiones que justifican las siguientes 
acciones:
Primera: Eliminar la superposición de administraciones con idénticas 
competencias, y establecer los sistemas de control para evitar 
duplicidades.
Segunda: Reducción del gasto público.
Y tercera: Mejorar la eficacia del gasto público reconduciendo su 
destino a fines productivos y justos, con prioridad en las inversiones 
generadoras de empleo y reduciendo los gastos consultivos.
Como la más inmediata medida, en esta línea de simplificación de la 
administración y de austeridad, el Consell que yo propongo formar 
se reduce notablemente respecto de su estructura actual y quedará en 
cinco Consellerias, junto a la Presidencia.
En Presidencia se enmarcaran las areas de Administración Pública y 
Ordenación Territorial y el Área del Medio Ambiente con categoría 
de Subsecretaría, así como las Direcciones Generales de la Función 
Pública y del IVAP.
El Consell estará asimismo integrado por las Consellerías siguientes:
Economía, Industria, Comercio y Turismo.
Trabajo, Sanidad y Consumo.
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Educación, Cultura y Universidades.
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes.
Con esta estructura, pues, desaparecen respecto del Consell actual, 
tres Consellerías, una Subsecretaría, tres Secretarías Generales y 
nueve Direcciones Generales.
Como medidas ejemplarizantes en orden a la austeridad y a la 
eficacia, los sueldos de los altos cargos serán congelados durante los 
cuatro años de Gobierno, y tenderemos hacia la profesionalización 
de la Administración, nombrando a los Directores Generales, 
prioritariamente, entre los funcionarios de carrera.
Este Consell, pues, se propone la consecución de una sociedad más 
justa, solidaria e igualitaria, elevando la calidad de vida, sobre todo 
de quienes disponen de menos recursos económicos, y mejorando la 
calidad de los servicios que les serán prestados.
Pero este diseño o proyecto de Comunidad Valenciana fuerte y 
respetada, quedaría en mera intención, si el soporte sobre el que ha 
de levantarse no fuera el adecuado.
Es por ello que se hace necesario ir hacia una ordenación territorial, 
consecuencia del desarrollo del propio Estatuto.
El Consell de Alianza Popular, tenderá a una más racional 
vertebración de la Comunidad, a traves de una acción inversora con 
criterios de territorialidad, favoreciendo el desarrollo de las 
comarcas, porque entendemos que la comarca es una realidad 
objetiva, cultural, económica y social.
Dos leyes, pues, se nos presentan como necesarias, la Ley de 
Delegación de Funciones en las Diputaciones, cuya presentación a 
las Cortes sería inmediata; y la Ley de Comarcalización, que se 
presentaría a lo largo de la Legislatura, y que delimitará la realidad 
comarcal para hacerla centro de la prestación de servicios, a través 
de la actual infraestructura administrativa de las Diputaciones. En 
ella se contempla asimismo, la solidaridad intercomarcal, además de 
la protección especial a las comarcas deprimidas y despobladas del 
interior.
La reorganización de la administración desde los criterios de 
austeridad, agilidad y eficacia, constituirá una de las primeras 
ocupaciones del Consell de Alianza Popular.
Una Administración recién nacida, y que ya necesita de 
reorganización implica que se ha perdido la gran oportunidad que 
Alianza Popular va a recuperar.
La gran oportunidad de estar integrada por los organismos 
imprescindibles, de competencias muy definidas y de niveles de 
productividad y eficacia que tiendan a asimilarse al sector privado.
La oportunidad de crear una Administración que asegure a sus 
trabajadores, los funcionarios, la profesionalización, el estímulo, la 
igualdad de oportunidades y la promoción en la carrera.
En tanto se produzca la revisión de la Ley de la Función Pública, se 
exigirá el estricto cumplimiento de la misma, especialmente por 
parte del Consell, a fin de evitar situaciones lamentables de 
politización, nepotismo, favoritismo o discriminación, de las que, en 
tan poco tiempo, tantas pruebas nos ha ofrecido el actual Consell 
socialista; incluso en ocasiones, de la mano de sentencias de los 
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Tribunales.
Objetivo primordial de nuestro Consell serà la protección y 
recuperación del natural, evitando su degradación.
En esta área, además de actuaciones de repoblación de bosques, de 
protección de espacios naturales y de especies en peligro de 
extinción, y de reforzar las funciones y tareas de ICONA en materia 
de prevención y extinción de incendios forestales, presentaremos a 
las Cortes Valencianas los Proyectos de Ley de Bases de Protección 
del Medio Ambiente y de Regulación de Especies Protegidas.
En cuando a la Radio Televisión Valenciana, la postura de Alianza 
Popular es clara. Queremos ya, nuestra Televisión Autonómica cuya 
concesión exigiremos inmediatamente al Gobierno Central.
Una Televisión Autonómica, ajena a las propuestas de canales 
federados que respondan a las ansias controladoras del Gobierno 
Socialista.
Una Televisión Autonómica en la que el bilingüismo será la forma 
de expresión, con prioridad en sus comienzos del uso del valenciano, 
como instrumento importante en la recuperación de nuestra lengua.
Por otra parte, la Ley de Organización y Funcionamiento de RTVV 
sera revisada en lo que respecta al nombramiento del Director 
General, de acuerdo con la Proposición de Ley que en su día 
presentamos, como un elemento más de garantía, de objetividad e 
imparcialidad en sus emisiones.
Señorías:
Al abordar los aspectos económicos del Gobierno de Alianza 
Popular, resulta necesario estudiar la situación en que se encuentra 
nuestra Comunidad y su proyección exterior.
La Comunidad Valenciana es la cuarta en el ranking nacional por 
producto interior bruto, tras Cataluña, Madrid y Andalucía; ocupa el 
tercer puesto en los sectores agrario e industrial, y el segundo puesto 
en la exportación por Comunidades Autónomas.
La Lasa de crecimiento de nuestro PIB está por detrás de Galicia, 
Rioja, Murcia y Madrid, la estructura productiva está necesitada de 
un importante esfuerzo de modernización, y la tasa de cobertura en 
nuestro comercio exterior desciende, aunque sigue siendo positiva. 
La tasa de paro está casi en el veintitrés por cien y es superior a la de 
la media nacional.
La evolución económica en el último año y en los primeros meses 
del año actual, según mis datos, es de una tímida actividad expansiva 
especialmente en el sector industrial y el de servicios y un retroceso 
grave y preocupante de la demanda exterior, es decir, un retroceso en 
la exportación de la práctica generalidad de nuestros productos.
Ante esta situación, es nuestro objetivo global la reactivación 
económica, que entendemos debe fundamentarse sobre el fomento de 
la inversión y la competitividad, para que sus consecuencias sean la 
elevación del poder adquisitivo y la disminución de las cotas de 
desempleo, en la búsqueda de una sociedad más solidaria, más justa 
y más humanitaria.
De acuerdo con el modelo de sociedad que nosotros defendemos, 
basado en la libre iniciativa y en la participación moderada y 
subsidiaria del sector público, entendiendo que nuestra estructura de 
producción está basada en la pequeña y mediana empresa; y 
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conforme a los principios de progreso y modernidad, las medidas de 
Gobierno de Alianza Popular, además de la necesaria reducción del 
gasto público al que antes he hecho referencia, son las siguientes:
Moderación de la presión fiscal y tributaria, para dotar al sistema 
productivo de la máxima competitividad. Y aquí había que recordar 
el carácter de provisionalidad y extraordinario del Impuesto sobre el 
Patrimonio.
Revisión de la Ley del IMPIVA, evitando que desde la 
Administración pueda suplantar la actividad propia de la iniciativa 
privada; y haciendo de este Instituto un instrumento de estímulo, de 
apoyo y de ayuda a nuestra pequeña y mediana empresa.
Revisión de los criterios de rentabilidad del IMPIVA, para aplicar las 
necesarias medidas correctoras.
Instar a la Administración Central a la disminución de las 
cotizaciones a la Seguridad Social hasta equipararlas al nivel medio 
de la C.E.E.
Incentivas el acceso al mercado exterior realizando una decidida 
promoción de la oferta valenciana.
Y la creación de los centros de innovación y promoción tecnológica 
con especial atención a los estatutos y gestión del iniciado parque 
tecnológico de Valencia en cumplimiento de sus auténticos 
objetivos.
En materia de industria, y a partir del liderazgo de los sectores textil, 
cuero y calzado, madera y corcho y cerámica y Vidrio, se hace 
necesario prevenirlos de sus circunstancias de vulnerabilidad dadas 
la concentración sectorial muy localizada, la estructura atomizada, la 
tecnología simple o intermedia y la foraneidad de sus mercados de 
materias primas, mediante la redacción de programas sectoriales a 
corto y medio plazo, y el fomento de la innovación tecnológica en 
colaboración con la Universidad.
Al hablar de la industria en nuestra Comunidad, no podemos dejar de 
manifestar nuestra solidaridad con la situación de Sagunto por la 
incertidumbre que pesa sobre su futuro y los incumplimientos del 
Consell y del Gobierno Central respecto de la reindustrialización.
Por ello, reivindicaremos desde el primer momento, denunciando 
dejaciones e inhibiciones, las subvenciones prometidas, que por no 
llegar están ahogando importantes iniciativas y, en algunos casos, 
tecnología punta valenciana; digo pues, con ello, que nos pondremos 
a la cabeza de la manifestaciónpara reclamar la promesa de las 
subvenciones que no han llegado, mientras todos vemos cerrar naves 
y fábricas desde su proceso de construcción.
El ahorro energético y el estímulo a la utilización de fuentes 
energéticas alternativas son objetivos de Alianza Popular; como 
también lo es la lucha contra la economía sumergida, recabando el 
concurso de la legalidad vigente.
Son claras, asimismo, las medidas en materia de comercio interior, 
entre las que destacan la clarificación y simplificación de las normas 
comerciales; la protección de ferias, certámenes y muestras, el 
estímulo a la integración comercial, todo ello bajo en principio del 
libre juego de la competencia comercial.
Respecto del turismo, pensamos que se debe encauzar el crecimiento 
anárquico de esta importante fuente de divisas, desde A.P. nos 
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proponemos: la creación de Institutos de Formación Profesional, la 
lucha contra el clandestinaje; la lucha contra la estacionalidad por 
vía del fomento selectivo del turismo; la realización de un plan 
general de turismo que contemple las características específicas de 
cada zona; la concesión de un Estatuto especial para los municipios 
turísticos que posibilite la financiación de obras de infraestructura, y 
la promoción del turismo rural.
Respecto al Comercio Exterior, en el año ochenta y cinco la 
Comunidad Valenciana exportó setecientos veinte mil millones de 
pesetas, lo que supone casi el veinte por cien del total de la 
exportación española.
A la CEE se dirigió más del sesenta por cien del total de nuestra 
venta exterior. Siendo la tasa de cobertura del ciento cincuenta y 
cinco por cien.
Esta tasa de cobertura, es decir, la relación entre exportaciones e 
importaciones, que ya había descendido en quince puntos respecto 
del año ochenta y cuatro, muestra una descendente evolución porque 
en el año ochenta y seis el sector exterior mostró mayor debilidad. 
Respecto a la exportación de productos industriales y a excepción 
del calzado de cuero y peletería, los principales productos presentan 
descensos acumulados; situación ésta que continúa en el primer 
semestre del año actual.
La entrada en la CEE ha producido, hoy por hoy, un efecto peor de lo
previsto para nuestro comercio exterior, por lo que urge apoyar las 
medidas del Plan de Fomento de la Exportación para hacer más 
competitivos nuestros productos, mejorar nuestro sistema comercial 
exterior, atender al diseño creativo, progresar en los sistemas de 
información, avanzar en los programas de homologación y 
diversificar nuestros mercados para paliar la excesiva 
interdependencia respecto del Mercado Común.
La situación económica en nuestra Comunidad la contemplábamos, 
necesariamente, junto a la situación de desempleo, cuya tasa del 
veintitrés por cien está por encima de la media nacional.
El objetivo prioritario del Gobierno Socialista, es decir, la creación 
de empleo ha sido su gran fracaso. Hoy hay ciento veinte mil parados 
más que cuando el Señor Lerma se hizo cargo de la Generalitat en 
mil novecientos ochenta y tres.
Por justicia y por solidaridad, la creación de empleo, es el primer 
objetivo del programa de gobierno de A.P. porque ésta es su primera 
preocupación, el paro en general y especialmente el paro juvenil.
Para hacer frente a este gravísimo problema, A.P. se plantea, además 
de las medidas de tipo económico antes citadas, una actuación en 
doble dirección; por una parte, ejecutar los programas estatales de 
apoyo al empleo; y de otra, desarrollar los propios programas de 
fomento y promoción. Estos programas se subdividen en:
Contratación de trabajadores menores de veinticinco años, y 
contratación de desempleados de larga duración.
Programa de promoción del empleo autónomo.
De promoción de la economía social.
De promoción territorial del empleo.
Y de formación ocupacional.
Y serán características de todos estos programas la continuidad, la 
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precisión, participación y la agilidad.
A.P. promulgara la Ley sobre el Consejo de Relaciones Laborales, 
como instrumento de decisión, consulta y diálogo entre los agentes 
económicosociales, para trazar un nuevo esquema de relaciones 
laborales que coadyuve al relanzamiento de la inversión y la creación 
de empleo.
Pero si manifestábamos nuestra preocupación por el paro en general, 
de forma especial nos preocupa la falta del primer empleo, máxime 
cuando el índice de paro entre nuestros jóvenes es del cuarenta y dos 
por cien.
Ante este hecho, se plantea que mientras se mantengan estos índices 
alarmantes, el Consell de Alianza Popular redistribuirá un mejor 
reparto del empleo existente. Entendido que no basta con reforzar las 
medidas de fomento del empleo.
Junto a la atención especial a los consorcios entre empresas y centros 
de Formación Profesional, y entre aquellas y la Universidad, para 
adecuar las enseñanzas a la exigencias del mercado de trabajo, el 
Consell de A.P. realizará una política de incentivos, ayudas, primas, 
subvenciones y exenciones a las empresas que contraten jóvenes en 
su primer empleo.
Respecto a la juventud, y ya que hablamos de ella, además de nuestra 
atención por la creación de empleo, nuestro Gobierno prestara 
especial atención a la lucha contra la drogadicción, por un lado, y al 
impulso y a la promoción del asociacionismo juvenil por otro.
En la línea de solidaridad con todos los sectores de la población, 
promoveremos la Ley de Servicios Sociales, que tendrá por objeto 
garantizar, mediante un sistema público de servicios, aquellas 
prestaciones sociales que favorezcan el pleno y libre desarrollo de la 
persona dentro de su entorno en la sociedad, y tiendan a conseguir la 
prevención y eliminación de las causas generadoras de marginación.
Y pasamos a otro capítulo importantísimo de nuestra Comunidad. 
Que les la agricultura, sector que ha sufrido un sobrecoste adicional 
en el proceso negociador de nuestro ingreso en la CEE; que ha sido 
moneda de cambio en la política agraria a nivel nacional; y que no ha 
sido consultado cuando se tomaban medidas que directamente le 
afectaban, Todo ello con la anuencia del Consell socialista.
Es prioritario y fundametal que comience, como así hará el Consell 
de A.P., una etapa de diálogo fructífero entre la Conselleria y los 
representantes legítimos de los agricultores, en el que prime la 
promoción y defensa de los intereses valencianos de forma clara y 
rotunda y cese el permanente diálogo de sordos que ha caracterizado 
la anterior legislatura.
Pero igual de prioritario es para el sector, que, junto a la acción 
directa y concreta del Consell, se produzca una decidida actividad 
reivindicativa ante el Gobierno Central, para la defensa de nuestros 
intereses agrícolas ante el Mercado Común.
Por ello, nuestra primera propuesta es la creación en estas Cortes de 
una Comisión de Asuntos Europeos como ya propusimos en mil 
novecientos ochenta y cinco y mil novecientos ochenta y seis y que 
he oído que algún Grupo se suma a esta propuesta, para que realice 
un seguimiento de las consecuencias de la Adhesión de España a la 
CEE, en cuantas cuestiones sean de transcendencia para la 
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Comunidad Valenciana.
Para el sector citrícola y hortofrutícola, especialmente maltratado en 
las negociaciones de Adhesión al Mercado Común, como así ha 
reconocido ya el Secretario de Estado, Señor Solbes; es preciso 
instar al Gobierno Central para:
Conseguir mayores ayudas provenientes de Fondos Comunitarios.
Para retrasar la entrada en vigor de los precios de referencia hasta el 
quince de diciembre.
Para suprimir la declaración de sensibilidad de los cítricos, porque es 
falsa en sí misma.
Para paliar las preferencias otorgadas a países terceros que son 
competidores nuestros.
Para pedir la supresión del MCI que se aplicara a partir de mil 
novecientos noventa y que supone el establecimiento de cupos de 
exportación.
Para fomentar las asociaciones de productores agrarios.
Para impedir el transito de productos marroquíes por nuestro 
territorio almenos hasta que se llegue a la igualdad arancelaria.
Y para potenciar una adecuada reconversión varietal mediante 
ayudas, tanto de origen nacional como comunitario.
Además de las medidas propuestas en nuestro programa para los 
cultivos hotofrutícolas, hay una serie de medias para los cultivos de 
secano que por el tiempo, ya que veo que el Presidente empieza a 
llamarme la atención, no voy a hacer. Pero que el Consell de A.P…
El Sr. President: Perdón, Señora Barbera, no le he llamado la 
atención ni se la pienso llamar.
La Sra. Barberá Nolla: Muchas gracias Señor Presidente. He visto 
que se encendía la luz roja.
El Sr. President: No, no en estos momentos no está encendida la luz 
roja, mírelo Su Señoría.
La Sr. Barberá Nolla:
Gracias Señor Presidente:
Bien, aparte de las medidas propuestas en la Agricultura para los 
cultivos de secano, el Consell de A.P. se compromete a tener una 
firme actuación en la devolución a los agricultores de su voz y su 
protagonismo, a través de las OPAS; Coopertivas y de las Cámaras 
Agrarias, respecto de las que no es viable traspasar sus funciones a 
los Ayuntamientos.
Y actuaciones especialmente decididas también en la lucha contra la 
contaminación de Els Ports y el Maestrat, cuya superficie afectada 
rebasa las doscientas mil hectáreas.
En el fundamental tema del agua para los regadíos, el Consell de la 
Generalitat de A.P., tiene la obligación y así la asuminos, de 
reivindicar los intereses de los regadíos existentes y defender los 
históricos derechos adquiridos por los regantes valencianos. 
Asimismo, instará al Gobierno Central a la redacción del Plan 
Hidrológico Nacional y de los Planes de Cuenca para que en 
Castellón pueda disponerse de las aguas sobrantes del Ebro.
Respecto de los principales servicios a prestar a los valencianos, se 
me hace especialmente duro comenzar a hablar de la sanidad sin 
volver a mencionar la transferencia del INSALUD, que mientras no 
se efectúe, no se puede pensar en una auténtica política sanitaria 
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valenciana.
No obstante, son objetivos de Alianza Popular conseguir:
Un sistema sanitario integral. Es decir; que un sólo organismo 
autonómico coordine toda la actividad sanitaria.
Acercar la sanidad al usuario mediante la confección de un mapa 
sanitario, por comarcas, y la coexistencia del sector público y el 
privado.
El cuadro de actuaciones de A.P. en política sanitaria es 
verdaderamente grande y de ellas destacamos la Ley de Sanidad 
Escolar y del Deporte; las acciones de prevención, relativas a la 
medicina ambiental, y la exigencia absoluta del cumplimiento de la 
legislación sobre el control analítico de las aguas potables.
El Consell de Alianza Popular defenderá una política educativa 
instrumentada sobre el debido respeto a los derechos de la persona y 
sobre la libertad de enseñanza, entendida como la libertad que tienen 
los padres para elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos. 
Conseguida la plena escolarización en los niveles educativos 
obligatorios, nuestros esfuerzos irán encaminados a conseguir unas 
cotas en la calidad de la enseñanza, acordes con los tiempos actuales 
y con la sociedad en que vivimos.
Para ello llevaremos a cabo, con carácter prioritario, las siguientes 
actuaciones:
Eliminación total del déficit funcional de puestos escolares, 
mediante la adecuada planificación de necesidades en los diferentes 
niveles educativos.
Reciclaje del profesorado.
Aumento de plantillas de personal docente.
Creación del gabinete de investigación y estudios sobre nuevas 
pedagogías y renovación pedagógica.
Plena escolarización en aquellos niveles de enseñanza no 
obligatorios.
Revisión de la hoy caótica administración de la Consellería de 
Cultura en materia de delegación de pagos, e incluso de criterios de 
unidad, celeridad y eficacia en la citada administración.
Independientemente de las medidas concretas que figuran en nuestro 
programa para los diferentes niveles educativos, y que en aras de la 
brevedad tampoco voy a reproducir, A.P. llevará a cabo acciones 
especiales encaminadas a la educación permanente de adultos, tanto 
para la recuperación de alumnos que hayan abandonado los estudios, 
como para conseguir niveles más cualificados.
Asimismo, evitaremos que los centros docentes de educación 
especial se conviertan tan sólo en centros asistenciales; como 
resultado de una mala programación, o de la falta de aplicación de 
técnicas adecuadas. En este sentido, propugnaremos la confección de 
un censo actualizado de la población con necesidad de educación 
especial, el informe técnico y diagnóstico de cada alumno con vistas 
a la adecuada escolarización y la especialización del personal 
docente y no docente que preste su servicio en estos centros.
La problemática universitaria entendemos que debe afrontarse 
potenciando la ampliación de Facultades allí donde exista 
masificación respetando, en todo caso, la libertad de elección de 
carrera.
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No obstante, y dado que toda planificación educativa se realiza, no 
sólo desde el factor ideológico sino también desde el presupuestario, 
realizaremos un estudio exhaustivo de las prioridades educativas y la 
adecuación de los presupuestos a las mismas y una regulación por 
Ley de las condiciones y requisitos para el acceso a becas y ayudas al 
estudio.
En materia cultural, el Consell de A.P. promoverá la 
democratización real de la actividad cultural valenciana, fomentará 
mediante becas de estudio la cultura tradicional valenciana y llevará 
a cabo una política de subvenciones en orden a promover toda 
manifestación cultural que suponga, desde el rigor y la objetividad 
apolítica, el enriquecimiento del arte valenciano.
El Consell de A.P. defenderá la recuperación de la lengua 
valenciana, a la que considera como valor y fundamento cultural de 
primer orden y elemento definitorio de nuestra cultura y nuestra 
personalidad.
Entendemos que el conocimiento y el uso de la lengua valenciana 
constituye un derecho de todos los valencianos, por ello 
promovemos la obligatoriedad de la enseñanza del valenciano y al 
mismo tiempo la libertad incentivada de su aprendizaje.
Por entender que la adopción de medias coercitivas conducen al 
rechazo de cualquier imposición, el Consell de A.P. procederá a la 
confección de un mapa lingüístico de la Comunidad, basado en la 
actual realidad socioligüística y no en razones o fundamentos 
políticos.
Se mantendrá la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, aplicada 
con la consiguiente flexibilidad en los municipios 
castellanoparlantes.
Y, finalmente respecto de los temas económicos que nuestra 
Comunidad, para afrontar con realismo nuestro futuro inmediato y 
no quedar relegadas de las grandes posibilidades que para regiones 
hermanas presenta el año noventa y dos hemos de inventariar la 
situación de la infraestructura de comunicaciones de nuestra 
Comunidad, que hoy por hoy es deficiente e insuficiente.
Desde el Consell de A.P. se realizará una decidida política de 
consecución de la infraestructura necesaria, que prioritariamente 
tiene su punto de partida en la reivindicación ante el Gobierno 
Central de la inversión pública que las necesidades de nuestra 
Comunidad exigen.
Si exceptuamos la autopista del Mediterráneo, el resto de las vías de 
comunicación terrestre son absolutamente anticuadas; excepto las 
carreteras Valencia-Madrid por Albacete y Tarancón el resto de 
nuestra red no poseen el ancho europeo ni tienen arcenes ni areas de 
servicio y estan necesitadas de una reposición de firmes y de una 
mejor señalización.
En la red de autopistas requiere especial atención el estudio del 
ByPass de Valencia del que aún no está ni prevista la financiación, ni 
mucho menos la adjudicación de la segunda parte, la que uniría 
Manises con Silla, pasando por detrás de Torrent y el término 
municipal de Picasent.
La ampliación de la carretera de la Pista de Silla hasta el kilómetro 
seis solamente, tampoco es suficiente para dar paso a la densidad de 
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vehículos que diariamente recorren la zona.
Más retrasado todavía en el proyecto se encuentra el ByPass de 
Alicante que lógicamente será el punto de arranque de la Autopista 
del Mediterráneo cuando se supere el de Valencia.
Por todo ello, el Consell de A.P. acometerá una acción decidida para 
hacer frente a todas estas deficiencias mediante la coordinación de 
las distintas adminsitraciones gestoras de carreteras. Y a su vez, 
propondrá la creación de un eje vertebrador de norte a sur, por el 
interior, para conseguir la mejor comunicación de estas comarcas.
Nuestra red de transporte ferroviaria es obsoleta, solo en dos 
pequeños tramos ha sido renovada en los últimos diez años. Urge, 
pues, una modernización global, tanto en las líneas de largo 
recorrido como en las de cercanías, cuya potenciación es prioritaria 
para coadyuvar a la disminución del tráfico rodado por carretera. El 
Consell de A.P. reivindicará, ante el Gobierno Central y la Compañía 
Iberia, que debe adecuar sus servicios nacionales a las exigencias 
valencianas, reivindicará ante el Gobierno y ante la Compañía Iberia, 
la posibilidad de permitir a las Compañías Europeas, que lo deseen, 
el aterrizaje en el Aeropuerto de Manises de sus vuelos, dado que el 
sistema de vuelos y de horarios de la compañía española es 
totalmente inadecuado a los intereses de los valencianos, 
especialmente a los de aquellos que por su vocación exportadora 
deben estar continuamente en otros países europeos.
En otro aspecto de las comunicaciones, el relativo al Telex, 
Telégrafos y Teléfonos, sigue siendo un lujo para amplias zonas de 
la Comunidad Valenciana, dado que se llegan a tardar hasta cinco 
años para su colocación. Por todo ello, el Consell, de A.P. realizará 
un plan integral de infraestructura de la Comunidad Valenciana par 
que en el plazo máximo de una década ningún lugar de nuestro 
territorio carezca de los servicios necesarios para el desarrollo y el 
progreso.
Asimismo, se diseñará un plan integral de la infraestructura 
hidráulica que contemple el Plan Hidrológico de la Comunidad y que 
comprenda la política de trasvases, de estudio sobre el 
aprovechamiento de recursos fluviales y estudio de las posibilidades 
de construcción de pequeñas presas reguladoras de caudales.
Señorías, el extenso programa de Gobierno de A.P., que 
necesariamente he tenido que resumir, aunque haya consumido con 
la benevolencia de Su Señoría, más tiempo, el programa que acabo 
de presentarles está concebido para hacer realidad la exigencia de 
esos nuevos tiempos que urgen para nuestra Comunidad Autonómica 
y que conllevan la nueva ilusión de la auténtica participación.
Todo este programa es auténtica participación porque sus propuestas 
están elaboradas en el gabinete de estudios de la autenticidad en la 
calle, desde el análisis realista de los problemas de la sociedad, en el 
contacto y en el diálogo, y recogiendo las soluciones y aspiraciones 
de los sectores afectados.
En la confección de este programa de gobierno se han derribado las 
paredes del oficialismo que alejan las decisiones del gobierno de los 
gobernados, para que sean éstos, los gobernados, quienes a través 
nuestro traigan y traen hoy a esta Cámara su propuesta programática.
Hemos rechazado lenguajes oscurantistas propios de políticos de 
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gabinete, que solo sirven para ocultar verdaderas intenciones y 
hemos adoptado el lenguaje claro, propio y culto de quien a diario 
vive el problema.
Hemos recogido las peticiones de nuevo empuje y dinamismo que 
los valencianos nos demandan para creer, definitivamente que, con 
su autonomía, conseguiremos un presente y un futuro en justicia, 
solidaridad y progreso.
Con este programa de Alianza Popular, hemos empezado a acercar la 
Generalitat a todos los valencianos.
Este es, Señorías, el programa que presento para solicitar su 
confianza y el Gobierno de la Comunidad Autónoma, reiterando que 
si no la obtengo, digo con orgullo que ésta es la importante 
aportación que A.P. ofrece al Gobierno de la Comunidad Valenciana 
y al futuro de todos los valencianos.
Muchas gracias.
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Senyor Taberner, té la paraula.
El Sr. Taberner Ferrer:
Molt Excel·lent President. Senyores i Senyors Diputats:
En aquesta primera ocasió en què el Grup Parlamentari Esquerra 
Unida-Unitat del Poble Valencià es dirigeix a la Cambra de les Corts 
Valencianes reunida en Ple per tal d’iniciar els debats d’investidura 
del President de la Generalitat, volem fer nostres les paraules del 
President el dia de la Constitució d’aquestes Corts, i felicitar a tots el 
valencians i valencianes i a tots els grups parlamentaris, al temps’ 
que oferim la nostra col·laboració ben sincera perquè el treball de la 
Cambra i de totes les Institucions de la Generalitat siga profitós en la 
resolució dels problemes dels valencians i de les valencianes i ens 
faça avançar en la presa de consciència nacional del nostre poble.
Pot semblar, Senyor President, Senyores i Senyors Diputats, un cert 
atreviment, que un Grup Parlamentari, Esquerra UnidaUnitat del 
Poble Valencià, amb únicament sis diputats propose com a Candidat 
a la Presidència de la Generalitat a un dels seus membres. Ben 
conscients som al respecte de quines són les nostres possibilitats, 
però fent ús del dret reglamentari d’aquestes Corts, no renunciem a 
exposar a tots vostès quina seria la nostra actuació política des del 
Govern de la Generalitat i quin el talant en el nostre governament.
Per a mi és un honor ocupar en aquest moment i circumstància 
aquesta tribuna; però entenc que per damunt de les persones 
concretes candidats a la Presidència, hauran de ser les propostes 
programàtiques de cada Candidat, el motiu de les nostres crítiques, 
del nostres diàleg i de les nostres propostes alternatives; crítica, 
diàleg i alternatives que modificaran, en el seu cas, el propi discurs. 
Jo aspire i espere convèncer a tots vostès, como espere que vostès 
em puguen convèncer a mi i el meu grup de la bondat dels seus 
parlaments programàtics.
Senyor President, Senyores i Senyor Diputats: el prop passat deu de 
juny, el poble valencià, va exercir de manera responsable el dret 
democràtic en elegir llurs representants. Cap partit ni coalició ha tret 
la majoria de la Cambra i així ens obliga a modificar radicalment 
l'exercici del Govern dels valencians; Es precís, perquè la voluntat 
popular així ho determina, que el nou Govern, per la seua 
composició i pel seu programa responga a allò que el poble ha 
refrendat en les urnes: Un Govern obert, dialogant, capaç de fer la 
majoria necessària d’aquesta Cambra per a governar amb autoritat 
democràtica i amb eficàcia els assumptes de tots els valencians i 
valencianes. Esquerra UnidaUnitat del Poble Valencià conscients 
d’aquesta realitat, fem hui a tots vostès, la proposta d’un govern amb 
decisió i eficàcia les millors solucions per als treballadors i per a les 
treballadores, per al conjunt de la nostra societat, de l’economia, per 
a la recuperació de la nostra llengua i la nostra cultura de manera que 
l’autonomia valenciana, l’acció del nostre govern, contribuesca a 
millorar les condicions de vida de tots els valencians i valencianes, 
en especial la d’aquells que per les més diverses circumstàncies es 
troben en una situació de desigualtat i de desprotecció en les seues 
condicions materials i morals de vida. Un govern com el que 
propose, com el que proposa Esquerra UnidaUnitat del Poble 
Valencià a tots vostès, tindrà com a objectius avaluables i 

1

2

3

4

5

6

7

..Poble

..Generalitat

..Institució

..Generalitat

Topos 1

..Nació

..Poble

..Generalitat

..Generalitat

..Govern

..Poble

..Govern

..Govern

..Poble

..Govern

..Govern

..Govern

..Autonomia

..Govern

..Govern

3r CICLE
Máquina de escribir
7.3.2.4. Esquerra Unida - Unitat del Poble Valencià (EU-UPV)



irrenunciables la correcció de les desigualtats socials cada vegada 
més acusades en la nostra societat i la recuperació nacional del 
nostre poble basada en la solidaritat i lliure col·laboració 
supranacional entre els diferents pobles d’Espanya, d’Europa i de la 
resta del món.
Es precís objectivar aquests dos criteris d’actuació del govern 
valencià perquè no és possible ignorar des de l’esquerra i des del 
valencianisme que en aquest moment més de trescents mil 
valencians i valencianes es troben en una situació d’angúnia 
permanent en comprovar les dificultats creixents d’accedir a un lloc 
de treball estable que es permeta d’afrontar el present i planificar el 
futur en les condicions mínimes de dignitat.
Tots vostès coneixen igual que jo les estadístiques i no els vaig a 
cansar oferint—los noms que són públics, però no està de més 
recordar que la realitat sempre és més dramàtica que les 
estadístiques. Esquerra UnidaUnitat del Poble Valencià proposa a 
tots vostès, i a tota la societat valenciana,  l’articulació d’un PLA 
VALENCIA PER A LA PROMOClO D’OCUPAClO ESTABLE; 
que amb una acció decidida des del Govern, amb el pacte i la col·
laboració de les forces polítiques ací representades, amb la 
concertació dels agents socials implicats, allibere els recursos, la il·
lusió, la solidaritat i la capacitat creativa dels valencians i 
valencianes per a superar aquesta lacra social i contribuir així a la 
consecució d’un País Valencià cada dia més lliure i una societat 
avançada més justa, solidària  i igualitària. Si les institucions 
valencianes, si el Govern Valencià aconsegueix aunar esforços i 
solidaritat en torn a aquest PLA VALENCIA PER LA PROMOCIO 
D’OCUPACIO ESTABLE, estic ben convençut, Senyores i Senyors 
Diputats que la nostra autonomia, les institucions polítiques de la 
Generalitat seran respectades i estimades pel nostre poble. El procès 
d’identificació popular amb un projecte nacional per a tots els 
valencians i valencianes es veurà reforçat i creixerà dia a dia si entre 
tots, i en primer lloc des del Govern, som capaços de donar solució 
al problema més important de la nostra societat.
Ho repetesc, Senyores i Senyors Diputats: Corregir les desigualtats 
socials, augmentant el benestar de les classes més desposseïdes i 
desprotegides i arrelar les institucions de la Generalitat al poble són 
els dos objectius del Govern que els propose, i que hauran de 
conformar totes les propostes programàtiques del Consell.
L'anàlisi s de la realitat valenciana no ens dibuixa certament un mapa 
atractiu: No són bones les condicions de vida dels treballadors i de 
les treballadores i de les classes populars. Sectors tradicionals de la 
nostra economia en crisi. Processos de reconversió saldats amb un 
important creixement de l’atur. Contemplem dia a dia l’augment dels 
processos de submersió d’amples sectors de la nostra economia. 
Creixement de la marginalitat social. Manca de perspectives per als 
joves. Desequilibris comarcals acusats. El procés de consolidació 
d’un autèntic poder polític valencià és de tal timidesa que els 
valencians i valencianes difícilment ens trobem identificats entorn a 
les nostres institucions. La normalització en l’ús del valencià i de la 
nostra cultura perd posicions davant altres idiomes i cultures. El 
procès de degradació i de desertificació del nostre medi ambient, els 
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impactes negatius en les comarques del nord i el risc que suposa la 
central nuclear de Cofrents. Uns serveis socials públics deficitaris, 
són realitats que s’ha d’afrontar de manera decidida des del Govern 
de la Generalitat amb una política imaginativa i radical; amb una 
política d’esquerres i valencianista.
Una política que incremente la participació popular i la consciència 
política dels valencians i de les valencianes. Des del Govern i des de 
les Institucions de la Generalitat s’han d’establir nous canals de 
comunicació i intervenció social per aconseguir una major 
identificació amb les institucions democràtiques dels valencians. El 
problemes reals, les autèntiques dificultats individuals i col·lectives 
han de tenir un reflex polític immediat en l’acció del Govern que 
acoste el poder de les institucions a la societat.
Senyor President, Senyores i Senyors Diputats, la Generalitat 
Valenciana necessita un nou impuls polític per a poder practicar una 
política pròpia i eficaç des del Govern. Sense enfrontaments estèrils 
amb el Govern Central però sense sucursalismes paralitzants de les 
pròpies opcions. El Govern que els propose, demà mateix, sense 
demagògies però amb tota la fermesa necessària, demanaria 
explicacions al Govern de Madrid respecte de les negociacions que 
es duen amb el Marroc per al pas de les seues mercaderies agrícoles 
pel nostre territori en clara desventaja per a l’agricultura valenciana. 
Cal que el nostre Govern exercesca, una acció reivindicativa front als 
poders centrals quan els interessos dels treballadors i del nostre 
poble siguen ignorats de manera insolidària.
Després de cinc anys de pràctica des de l’aprovació de l’Estatut, 
l’experiència ens indica que ha arribat l’hora d’introduir reformes 
importants en el text estatutari per a millor servir els interessos 
valencians. Des del Govern, en el seu cas, i des d’aquestes Corts, 
impulsarem la reforma del nostre Estatut per tal d’elevar el seu rang 
polític, per tal de rebaixar els percentatges que legitimen l’accés de 
la pluralitat política valenciana a aquesta Cambra; per tal d’eliminar 
la disposició transitòria segona que ens manté en minoria d’edat 
respecte dels altres poders de l’Estat.
Impulsarem així mateix la iniciativa parlamentària per a la creació i 
consolidació d’institucions cabdals per a l’autonomia valenciana, 
desenrotllant la Llei d’Iniciativa Popular, la Llei de Comarcalització 
i Municipal, la del Síndic de Greuges i la del Consell Econòmic i 
Social Valencià, per a la planificació democràtica de la nostra 
economia. Mentrestant, el Consell aprovarà la constitució d’un 
Consell Assessor de Planificació Regional amb participació de les 
diverses Administracions, organitzacions sindicals i empresarials i 
altres entitats socials representatives.
Així mateix, és precís des del Govern una actuació pròpia per a 
rellançar l’economia valenciana amb la participació de tota la 
societat i de tots els agents socials implicats per a generar riquesa i 
ocupació i augmentar la capacitat adquisitiva dels salaris.
Hem vist com la renúncia a una política econòmica progressista, 
deixant tota la iniciativa a la pròpia regulació del mercat, ha 
augmentat les desigualtats socials, ha enfonsat sectors tradicionals de 
la nostra economia, ha creat desequilibris comarcals inacceptables i 
ha afavorit el procés de submersió d’amplis sectors com el calcer, el 
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tèxtil i altres. Així, és necessari des del Govern de la Generalitat 
dissenyar una política econòmica pròpia i amb recursos suficients 
que estimule, planifique, intervinga de manera directa, per 
aconseguir els objectius en la consecució d’un major benestar pels 
valencians i valencianes i assentar les bases d’un futur de progres i 
amb perspectives d’avanç social.
Els pressupostos del 88 i el PEV II, que pròximadament haurà de 
debatre i aprovar aquesta Cambra, haurien, en tot cas. definir 
exactament les qüestions fonamentals per a la nostra economia i els 
criteris d’intervenció amb els que haurà d’actuar el Govern.
El Pla Valencià per a la Promoció d’Ocupació Estable hauria de ser 
el gran pacte de legislatura d’aquesta Cambra i de tota la societat 
valenciana, i entorn d’ell s’hauran de fixar els objectius econòmics, 
financers i socials. Cal dotar-lo de manera específica amb recursos 
suficients per acomplir objectius numèrics de creació d’Ocupació. 
Aquesta dotació pressupostària ha de tenir com a finalitat el 
finançament de programes susceptibles de generar ocupació estable 
amb les següents prioritats: Ajudes directes a Cooperatives i 
Societats Anònimes Laborals i assessorament empresarial a través de 
l’Institut Valencià de Cooperativisme. Convenis específics amb les 
Corporacions Locals i per a la creació i manteniment estable de 
determinats serveis d’assistència social i de recuperació 
mediambiental, garantint la participació sindical en la gestió dels 
convenis a traves de Comissions Locals d’Ocupació. Ajudes a 
l’empresa privada lligades a projectes concrets de generació 
d’Ocupació estable.
Acomplint la competència estatutària és necessari la creació i 
desenrotllament d’un sector públic industrial de la Generalitat. La 
creació d’empreses públiques valencianes hauria de prioritzar àrees 
com les noves tecnologies amb presència, per exemple, d’empreses 
públiques industrials en el Parc Tecnològic; el sector agroalimentari; 
protecció medioambiental; energies alterntives; i el compromís de 
manteniment, modernització i potenciació de l’empresa pública ja 
existent en el País Valencià.
Es necessari que una acció decidida del nostre Govern, convertesca 
l’IMPIVA en motor de la reindustrialització del País i en el principal 
instrument de la política industrial de la Generalitat, dotant-lo dels 
recursos econòmics suficients i canviant els actuals criteris 
d’actuació empresa a empresa per d’altres d’eficàcia econòmica i 
social. Cal prioritzar les seues actuacions amb criteris sectorials, 
territorials, de recolzament a l’economia social i a les empreses amb 
majors dificultats. Lligant les seues actuacions a un Pla específic 
d’emersió de l’economia clandestina. Controlant la viabilitat 
econòmica dels projectes emprats. Participant directament en les 
empreses quan la situació ho requeresca a través d’una societat 
pública de Capital—Risc.
Conscients que l’atur és el principal problema que patim, és precís 
concentrar els recursos existents en combatre-lo, conectant la política
industrial amb el Pla Valencià per a la Promoció d’Ocupació 
Estable. L’IMPI—VA ha de prendre el compromís de prioritzar en 
llurs programes l’objectiu de l’ocupació i exigir contrapartides 
específiques en aquest sentit a les empreses, a canvi de les ajudes.
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Proposem canvis en els continguts de la política industrial, però, a 
més, manifestem que aquesta política cal ferla d’una manera diferent 
aprofundint en la democràcia i en la participació popular.
I és per això, Senyores i Senyors Diputats, que des del Govern que 
els propose ens comprometem a donar participació efectiva als 
sindicats i a les organitzacions empresarials en els òrgans rectors 
dels Instituts Tecnològics, del Parc Tecnològic i de tots aquells 
organismes que es creen en el futur en base a les subvencions de 
l’IMPIVA.
L’avanç creixent de l’economia clandestina, en el que això suposa de 
competència deslleial entre les empreses, i imposant unes condicions 
laborals i de vida impròpies del nostre temps a millers de 
treballadors i treballadores valencians, exigeix un esforç del Govern 
i dels agents socials per tal d’articular iniciatives encaminades a 
l’emersió de les empreses que en l’actualitat laboren en aquest camp 
i a tallar qualsevol temptació empresarial al marge de la legalitat.
Abordar amb garanties d’éxit mesures que ens permeten l’emersió de 
l’economia oculta, suposa partir amb rigor de les causes que han fet 
que el fenomen tinga un creixement vertiginós als darrers anys. I en 
aquest sentit, és necessari deixar, per secundàries, les explicacions a 
partir d’aspectes cojunturals tals com la pressió fiscal sobre la mà 
d’obra o la rigidesa del mercat, i centrar-les en aquelles que amb un 
marcat caràcter estructural enllacen amb les pròpies característiques 
del model de creixement industrial valencià i els canvis que la crisi 
ha introduït en el mateix. Sectors productors de bens de consum, 
intensius en mà d’obra, amb tecnologies senzilles, competitius en 
base a preus baixos i acostumats a actuar en una cojuntura 
proteccionista, reaccionen davant la crisi i sense una política efectiva 
de reconversió i reindustrialització, insistint en les avantatges d’un 
model ovsolet, submergint activitats, en lloc de planificar el canvi 
que s’imposa: Innovació, qualitat, estructures comercials, disseny…
És per això que les mesures a prendre per aflorar les activitats 
clandestines hauran d’actuar des de la política econòmica facilitant la 
reconversió del nostre model.
La política industrial haurà de centrar prioritàriament les seues 
actuacions amb criteris sectorials i territorials per a superar les 
debilitats estructurals que estan en el fons de la submersió, i actuant 
sobre les comarques més afectades per l’economia oculta. El 
recolzament a les empreses de treball associat ha de jugar un paper 
important en la legalització de determinades activitats.
Acceptant els criteris apuntats, la Generalitat haurà de construir un 
fons específic destinat a solucionar el problema, articulant una 
campanya de sensibilització, d’informació i assessorament; posant 
en marxa un pla d’administració, els sindicats i la patronal, que 
emetrà dictàmens no vinculats davant determinats expedients de crisi 
i consensuarà i vigilarà l’aplicació d’aquesta política.
Situar, Senyor President, Senyores i Senyors Diputats, la 
problemàtica del nostre territori en el marc de l’anàlisi de les 
diferents polítiques que hi inicideixen, ens permetrà d’establir 
d’altres polítiques sectorials diferents de les actuals, en les quals 
l’impacte sobre el medi ambient valencià no siga un element 
marginal en la presa de decisions. Cal que davant l’imparable procés 
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de desertificació creixent del nostre territori i dels impactes negatius 
que hui soporta el nostre entorn, el Govern elabore solucions 
planificades integrades i canvie l’actual situació de competències 
disperses, amb la creació d’una Conselleria específica de Medi 
Ambient amb dotació pressupostària suficient per tal de dur 
endavant una política medioambiental pròpia i eficaç que harmonitze 
el necessàri major benestar col·lectiu amb la conservació i el 
respecte al nostre hàbitat.
Es del tot necessari i urgent que les Corts Valencianes creen el marc 
legislatiu adequat en la defensa i promoció de l’entorn natural amb 
l’aprovació d’una Llei del Medi Ambient Valencià que servesca del 
marc general per al desenrotllament d’una altra legislació més 
específica: Ordenació integral del territori; Llei d’espais naturals, 
Llei de Conservació de la Natura.
Des del Govern que els propose, que el meu grup els proposa, 
Senyores i Senyor Diputats, apostem per una política de defensa 
radical de medi ambient valencià, perquè no és possible ignorar la 
viabilitat futura de l’activitat humana en el nostre territori greument 
amenaçada en l’actualitat. És necessària una política de defensa del 
nostre territori que fomente la participació ciutadana i l’educació 
ambiental com a garantia de pervivència futura per al nostre poble.
Des d’EUUPV apostem per un canvi en la política energètica 
prenent la iniciativa per a la paralització i desmantellament de la 
Central Nuclear de Cofrents; arbitrant i fent acomplir mesures de 
control i eliminació de la contaminació que genera la Central 
Tèrmica d’Andorra sobre les nostres comarques del Nord.
Les diferents agricultures que coformen el País Valencià han vingut 
evidenciant, al llarg dels últims anys, un conjunt de problemes de 
difícil solució al marge de les actuacions de política econòmica i dels 
diferents agents socials en aquest sector tan important per un gran 
nombre de valencians i valencianes.
Des del Govern, cal emmarcar la política agrària valenciana en 
estreta correlació amb la resta de la nostra activitat econòmica.
Jo voldria, Senyores i Senyors Diputats, que inclús per damunt de 
raons de justícia històrica per als homes i dones lligats a l’activitat 
agrícola valenciana, l’Administració incidira de manera favorable 
per a preservar i augmentar les possiblitats de desenrotllament 
d’aquest sector tan nostre. Es del tot necessari crear el marc adequat 
per a garantir un nivell de rendes i de qualitat de vida suficient per 
als professionals del camp, de manera que els llauradors, i, sobretot, 
els més joves trobem justificació per a continuar en aquesta activitat.
Així, ens proposem muesures concretes que millorarien l’actual 
situació: Creant un fons públic de la terra que permeta l’accés de la 
mateixa dels professionals joves. Fomentant l’associacionisme 
econòmic, i el sindicalisme democràtic agrari reconeixent els 
sindicats com a interlocutors vàlids per a la concertació de la política 
agrària. Propiciant les reformes necessàreis per tal d’establir 
desgravacions fiscals per a les transmissions patrimonials entre 
profesionals de la terra. Informant als llauradors amb una política 
clara d’orientació i ordenació de cultius, especialment dels més 
problemàtics per excedentaris o marginals. Propiciant la reforma de 
la Seguretat Social Agrària superant la imposició del concepte de 
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jornada teòrica que grava particularment les exportacions familiars 
valencianes. Promocionant el creixement cultural i professional dels 
llauradors augmentant l’oferta pública d’escoles de Formació 
Profesional agrària en totes les comarques. Creant empreses 
semipúbliques per a la transformació de productes agraris. 
Fomentant la investigació agrària al servei de tota l’agricultura 
valenciana.
L’agudització de l’atur entre els jornalers de les Riberes i altres 
comarques del País, i la discriminació que pateixen respecte al 
subsidi amb els d’altres Comunitats Autònomes, reclama del Govern 
Valencià una reivindicació ferma davant els poders centrals per 
aconseguir també per als jornalers valencians afectats el subsidi 
agrari corresponent.
La desertificació i esgotament de la ja escassa riquesa forestal 
valenciana, junt al gran problema dels incendis forestals, com els que 
acaba de patir el nostre territori, imposa la realització rigorosa d’un 
Pla de Repoblament Forestal, amb espècies autòctones adequades, 
amb mínims anuals, per damunt d’allò que cada any crema el foc.
El turisme ha constituït un sector clau en el model de creiximent de 
l’economia valenciana, especialment en determinades comarques 
que si bé s’han beneficiat dels afectes positius d’aquesta activitat 
estan patint també moltes de les conseqüències més negatives del 
tipus de turisme que s’ha estat propiciant: Des del caos urbanístic 
passant per la degradació del medi ambient i acabant per 
l’esgotament de recursos naturals que qüestionen la viabilitat futura 
d’aquest model.
Trencar aquesta dinàmica del sector implica, Senyor President, 
Senyores i Senyors Diputats, l’adopció de mesures urgents per part 
del Consell de la Generalitat en el marc d’una planificació turística 
prèvia posant fre al creixement quantitatiu de les zones saturades. 
Articulant línies de financiació per a les PIMES del sector per a 
projectes que comporten creació d’ocupació estable. Promocionant 
el turisme social en èpoques de baixa activitat. Promocionant 
millores del medi ambient. Augmentant els transports col·lectius. 
Potenciant un nou turisme rural, respectuós ”amb el marc natural, 
cultural i social. Augmentant la qualificació de la mà d’obra del 
sector i millorant les seues condicions laborals.
La Generalitat Valenciana, amb competències plenes en matèria 
educativa dels del juliol del 83 ha de concebir l’educació i 
l’ensenyament com la peça clau en el projecte d’una societat més 
lliure, avançada i solidària. L’ensenyament ha de ser en la societat 
valenciana un servei públic fonamental que haurà d’acomplir tres 
grans objectius: Preparar per a la participació social facilitant 
esquemes de captació, interpretació i transformació de la realitat. 
Preparar per a la vida cultural contemporània, potenciant la 
participació i creativitat de les persones, eliminant models autoritaris 
i jerarquitzants. Preparant els individus per al sistema productiu, 
garantint una adequada qualificació professional.
Partint del reconeixement d’allò que s’ha fet, l’educació en el País 
Valencià continua en el seu conjunt sense ser un servei públic de 
qualitat ni abastar la totalitat de la població en edat escolar. Per això 
serà l'objectiu primer de la política educativa, proveir qualsevol 

38

39

40

41

42

43

..País

..Comunitat

..Govern

..Centralista

..Generalitat

..Competència

..Generalitat

..País



xiquet o jove que ho desitge, una plaça escolar pública de qualitat 
fins els 16 anys. Hi ha que prioritzar les inversions en el millorament 
i la creació de llocs escolars de caràcter públic. Millorar la qualitat 
mitjaçant una reducció del nombre d’alumnes per aula i mestre a un 
màxim de 30 EGB, BUP i FP.
Acostant els xiquets al seu entorn i en primer lloc a la nostra llengua, 
de manera que el valencià siga la llengua d’ús habitual en els centre 
escolars de les zones valencianoparlants. Estimulant i possibilitant 
permanentment la renovació pedagògica. Aprofitant els recursos 
d’infraestructura escolar per a la formació permanet d’adults, de 
manera que cada escola siga un centre de formació no solament dels 
joves sinó del barri o del poble. incorporant de manera progressiva a 
la xarxa d’escola pública aquelles escoles concertades que ho 
desitgen. Aprofundint la participació popular en totes les qüestions 
educatives, propiciant la creació dels Consells Escolars de poble, de 
barri i de comarca.
La Cultura, com una forma de vida, de comprensió i domini de 
l’entorn per part de les persones i de tota la societat, ha de ser objecte 
d’un nou impuls del nostre Govern. Propugnem una nova política 
cultural basada en el desenrotllament dels valors culturals del País 
Valencià, de la nostra personalitat com a poble i de la nostra llengua 
des del respecte a altres cultures i la col·laboració amb les altres 
comunitats autònomes d’Espanya, dels països europeus i de la resta 
del món.
Un element central per a poder entendre correctament l’estat de la 
qüestió cultural al País Valencià, és el procés històric de 
«minorització» nacional, es a dir de repressió de la cultura pròpia en 
favor de la imposició d’una hegemonia cultural aliena. Aquest 
procés ha conduït al desplaçament de la nostra cultura nacional, a la 
marginació en uns espais de resistència a la desaparició; de 
testimonialisme i de supervivència.
Es precís, des del Govern i des de tota la societat, propiciar un canvi 
radical de l’actual situació afavorint, amb totes les possiblitats de 
l’abast, la vertebració de la nostra cultura recuperant l’ús social del 
valencià i del conjunt d’elements, formes i tradicions culturals del 
nostre País. Creant les condicions per a superar la cultura passiva del 
consumidor, propiciant la participació popular en la creació d’un 
cultura activa, viva, creadora i de realització de la persona en el seu 
entorn natural i social.
Establint un pla global de normalització lingüística i cultural. 
Potenciant els equipaments culturals en pobles, barris, i comarques.
La Generalitat ha d’apostar per afavorir la vertebració d’un 
panorama informatiu autònom i en valencià capaç d’acostar al 
ciutadà la realitat valenciana, posant en marxa la TVV amb 
autonomia de programació i d’emissió. Introduint el valencià en tots 
els mitjans de comunicació de caràcter públic. Recolzant la creació 
d’una premsa diària digna i en valencià. Donant suport públic a la 
premsa en valencià hui existent. Creant una xarxa d’emissores 
radiofòniques de la Generalitat amb una planificació comarcal.
La normalització lingüística, entesa com a una acció prioritària i 
persistent, com un procés de caràcter social i institucional que té com 
a objectiu compromisos col·lectius que el Govern i la societat 
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valenciana han de prendre en defensa del nostre patrimoni cultural 
més estimat. Per fer possible una actuació en aquest sentit es 
necessari: Reorganitzar un ample moviment social per a la 
recuperació de l’ús del valencià a tots els nivells. Promoure la 
reforma de l’Estatut i de la Llei d’Us i Ensenyament del Valencià en 
tots aquells aspectes que impedeixen una efectiva política de 
normalització. Creant un departament específic que planifique, 
impulse i coordine tot un desplegament institucional en favor de la 
nostra llengua. Hem rebut un bé cultural inestimable dels nostres 
avantpassats i hem de procurar legarlo a les noves generacions 
augmentat i cultivat.
Amb la transferència de l’lNSALUD a la Generalitat Valenciana, els 
valencians i valencianes anem a gestionar i a planificar la política 
sanitària que haurà d’atendre el dret constitucional a la salut.
El Servei Valencià de la Salut que proposem ha de ser un sistema 
sanitari públic, únic, universal i gratuït per a tots els valencians i 
valencianes i és del tot precís uns pressupostos adecuats, i suficients 
per a donar resposta a les necessitats reals. Cal integrar els recursos 
de totes les administracions públiques per aconseguir un major grau 
d’atenció i eficàcia i propiciar sistemes de participació real dels 
ciutadans i ciutadanes. Es necesari prioritzar l’atenció primària i 
millorar al mateix temps la infraestructura hospitalària amb noves 
construccions en les comarques. Desenrotllar els serveis de salut 
mental, desintoxicació i reinserció social dels drogodependents. 
incorporar la salut laboral als serveis sanitaris públics. Potenciar en 
tot moment, com a filosofia de la política sanitària, el treball 
preventiu de les malalties per qüestions óbvies de benestar social. 
eficàcia i abaratament de costos.
Totes aquestes qüestions i d’altres de suma importància per a la vida 
diària dels valencians i valencianes, com les referents a l’oci, 
l’esport, la dona, la juventut o la tercera edad, no poden quedar, 
Senyores i Senyors Diputats, com una mera declaració 
d’intenticions. Es manament constitucional i estatutari que els poders 
públics atendran amb eficàcia la resolució dels problemes bàsics dels 
ciutadans i ciutadanes.
Ningun Govern podrà satisfer aquestes aspiracions si la Generalitat 
Valenciana no compta amb els recursos necessaris per dur endavant 
la intenció política que es formula, i és per aixo que cal articular una 
política financera pròpia que assegure el funcionament adequat de 
les institucions i de l’Administració Valenciana.
Inclús amb l’actual model de finançació de l’autonomia, el Govern 
Valencià ha de possibilitar els recursos necessaris per al bon 
governament dels administrats, renegociant aquelles transferències 
que l’experiència ens mostra com a mal i per tant deficitàries. Creant 
l’Institut Valencià de Finances com a organisme autònom de caràcter 
públic que, per una banda, possibilite la coordinació i l’execució de 
la política financera de la Generalitat i, per altra, actue com a 
institució financiera pública de cara al finançament de projectes i 
programes enmarcats en la política econòmica. Creant una Societat 
de CapitalRisc de la Generalitat que possibilite la consecució dels 
objetius de la política industrial, participant transitòriament en la 
propietat de les empreses. Reclamant de manera solidària fons de la 
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Comunitat Europea per al desenrotllament regional. Exigint al 
Govern Central, en el moment de la seua aplicació, la recaptació de 
l’IVA minorista.
Senyor President, Senyores i Senyors Diputats, deia al principi de la 
meua intervenció que és necessària una política d’esquerres i 
valencianista per tal que el nostre poble puga accedir a majors nivells 
de benestar eliminant les desigualtats socials tan acusades que patim. 
Que és necessari l’esforç institucional per augmentar la consciència 
nacional dels valencians i de les valencianes. Tot això és necessari i 
possible, però no avançaríem gran cosa, si no canviem també la 
manera de fer la política. No volem ni podem contribuir al creixent 
procès de despolitització popular. Es del tot necessari, del del 
Govern i des de totes les Insitucions Valencianes regenerar el teixit 
social entorn de la democràcia, de l’autonomia i de la Generalitat. 
Cal canviar la relació del Govern amb aquesta Cambra agilitzant el 
treball parlamentari, possibilitant, el control de les Corts sobre 
l’Executiu, i, sobretot, donant resposta immediata als problemes que 
els treballadors i treballadores, les classes populars i tots els 
valencians i valencianes han d’afrontar dia a dia.
Estic ben convençut, Senyor President, Senyores i Senyors Diputats, 
que cada moment té la seua importància en la història. Aquest sens 
dubte, també el té, i jo volguera per acabar fer-ho apostant per 
l'esperança, allunyant la resignació i la poca fe.
El poble valencià s’ho mereix.
Moltes gràcies Senyor President, Senyores i Senyors Diputats.
El Sr. President:
Moltes gràcies Senyor Taberner.
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Com a candidat del Grup Parlamentari, en aquest debat 
d’investidura, te la «paraula el Diputat Senyor Lerma Blasco.

El Sr. Lerma Blasco:

Moltes gràcies.

Molt Excel·lent President. Senyores i Senyors Diputats:

Comparezco hoy ante Sus Señorías con el fin de exponer mi 
programa de gobierno para estos cuatro años de legislatura. Y lo 
hago desde la ilusión y la esperanza de quien se siente partícipe de 
un gran proyecto histórico del pueblo valenciano. Eso es lo que 
justifica nuestra presencia aquí. Pero también desde la 
responsabilidad de quien debe ser consciente de las dificultades que 
aún hemos de vencer y de los límites y restricciones a los que 
inevitablemente estaremos sometidos. Porque he de decir ya desde el 
principio, que no se deben crear expectativas desmesuradas, 
inalcanzables, o marcar objetivos de imposible cumplimiento que 
hagan caer a los valencianos en la tentación de dudar de sus 
instituciones o de sus propias posibilidades.

La acción de gobierno persigue realizaciones que eleven el nivel de 
bienestar de nuestro pueblo, en lo que estoy seguro coincidimos 
todos los que aquí estamos, pero no se puede olvidar que para ello se 
ponen en juego los recursos que los ciudadanos sitúan en nuestras 
manos a fin de que esa meta se consiga al menor coste posible y con 
la mayor eficacia.

Quien aspire a gobernar seria y responsablemente debe presentar la 
cara y la cruz de la moneda, el deber y el haber, para que al final 
todas las cuentas cuadren, y lo que quede a la luz del ciudadano, sea 
exclusiva y claramente las diferencias ideológicas, las diversas 
jerarquías de objetivos y la calidad y orientación de los instrumentos. 
Esta debe ser, sin duda, la inexcusable condición de cualquier 
programa de investidura, a la cual yo voy a intentar ajustarme al 
máximo posible durante mi intervención.

El diez de junio el pueblo valenciano expresó con sus votos una 
realidad que nosotros hoy aquí podemos valorar en su verdadero 
alcance y significado. El hecho es que, una vez más, los valencianos 
han confiado en la Generalitat y lo han hecho con mayor vigor que 
en la primera ocasión acudiendo a votar, a ejercer sus derechos 
legítimos. Este es, sin duda, un elemento de legitimación muy 
importante. Dicho esto, no podemos ocultar que el pueblo 
valenciano ha votado mayoritariamente al Partido Socialista, como 
tampoco vamos a ocultar que la composición de la Cámara ha 
resultado más diversificada con la presencia de nuevos grupos. 
Ambos son elementos de los que no cabe hacer abstracción a la hora 
de afrontar esta segunda legislatura.

Ser el partido más votado significa que el pueblo valenciano ha dado 
su confianza a los objetivos básicos propuestos por el Partido 
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Socialista.

Mayores cotas de bienestar, mayores cotas de empleo y de 
crecimiento económico.

Superación de las desigualdades.

Mayor calidad de vida y de bienestar, y, en definitiva, un proyecto 
global para transformar la sociedad valenciana y hacerla más libre y 
más justa.

Pero también es verdad que los resultados electo-
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tales han situado al Partido Socialista a tres Diputado: de la mayoría 
absoluta, y, en consecuencia, se hace necesario gobernar 
intensificando el diálogo y la concertación; si bien, mi talante ha sido 
siempre, como su: Señorías espero reconocerán, negociador y 
abierto, como lo prueban las diversas leyes aprobadas en esta 
Cámara por unanimidad. De cuarenta y nueve leyes aprobadas en la 
pasada legislatura, veinte lo han sido por unanimidad. El cuarenta 
por cien Señoras y Señores Diputados. Entre ellas, leyes tan 
importantes como la Ley de Gobierno, la de Hacienda Pública, la de 
creación de la Entidad Pública RTVV, la del Consejo Social de las 
Universidades, la de Sindicatura de Cuentas, la del Consejo 
Valenciano de Cultura, la del Estatuto de los Consumidores…

Y otras muchas también con el concurso de algunos grupos 
parlamentarios, lejos, por tanto, de la aplicación mecánica de la 
mayoría absoluta.

En cualquier caso reafirmo ante esta Cámara que pretendo llevar a 
cabo mi programa contando con las aportaciones de todos los 
diputados y grupos parlamentarios que quieran dar un sentido de 
progreso a la sociedad valenciana.

Partiré, en primer lugar, de los problemas con los que nos 
encontramos en mil novecientos ochenta y siete, realizaré a 
continuación un breve resumen del camino recorrido para pasar a la 
exposición del programa de Gobierno finalmente.

¿Cuáles son, Señorías, los problemas que tenemos actualmente los 
valencianos?

Además de una sensibilidad especial que en estos momentos nos 
producen los incendios forestales, que hemos de solucionar, 
tenemos, por supuesto, serios problemas: unas tasas de paro que se 
resisten a decrecer decididamente; unas demandas crecientes de 
servicios para satisfacer necesidades de amplios sectores sociales; 
una dotación de infraestructuras todavía insuficiente; la urgente y 
perentoria necesidad de adaptación de nuestras estructuras agrarias, 
industriales y comerciales, a las nuevas condiciones de los mercados 
internacionales: dificultades evidentes para la conservación de 
nuestro medio ambiente natural; unas insuficientes y preocupantes 
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expectativas para nuestra juventud; un aparato escolar que, a pesar 
de esfuerzos económicos y humanos; no acaba de resolver su 
vinculación con el sistema productivo y laboral.

Y algo más, Señoras y Señores Diputados: creo que a nosotros, los 
valencianos, nos falta suficiente autovaloración de nuestras 
posibilidades como pueblo. Y también esto es un problema añadido. 
En todo caso, unos y otros problemas requieren respuestas decididas 
y acciones de gobierno adecuadas.

Pero, Señoras y Señores Diputados, con idéntica sinceridad 
reconocerán que esta Comunidad no es la misma que la de hace 
cuatro años, ni tampoco, la intensidad de los problemas aludidos es 
del mismo grado.

Cuatro años de perspectiva nos permiten contemplar, desarrolladas y 
afianzadas, las instituciones de Autogobierno Valenciano previstas 
en el Estatuto de Autonomía; que se ha cerrado el ciclo de asunción 
del máximo techo de competencias en un tiempo mínimo; que están 
sentadas las bases para un fecundo desarrollo tecnológico e industrial 
que ira dando solución paulatinamente a los problemas del paro, 
dentro de los grandes parámetros de la economía española e 
internacional. Y no me negarán sus Señorías que el empeño por 
recuperar nuestra lengua, nuestras tradiciones 
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y nuestra cultura, durante los últimos cuatro años, ha sido eficaz, 
fecundo e integrador.

Hoy, Señoras y Señores Diputados, la legitimación democrática que 
proviene de los procesos electorales no es definitiva. Los 
gobernantes democráticos no nos legitimamos realmente ante los 
ciudadanos, si no atendemos las demandas de los servicios públicos 
básicos que constituyen el mínimo imprescindible para una vida 
humana, libre y digna.

Y tampoco aquí puede negarse la evidencia del firme y esforzado 
impulso que el Gobierno Valenciano dio a la educación, la salud y 
los servicios sociales en general.

No es ésta, seguramente, la más oportuna ocasión para hacer balance 
de la gestión del gobierno que tuve el honor de dirigir la pasada 
legislatura. Pero es bueno conocer lo realizado para comprender 
mejor el camino a seguir.

Las inversiones ejecutadas, comprometidas y programadas en el 
período mil novecientos ochenta y tres-ochenta y siete ascienden a 
ciento un mil ciento ocho millones de pesetas.

A programas específicos de Fomento de Empleo se han destinado 
seis mil trescientos veintiséis millones de pesetas, que han generado 
aproximadamente dieciséis mil puestos de trabajo.

Según los datos de la encuesta de población activa para la 
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Comunidad Valenciana, el incremento de la ocupación desde el 
primer trimestre del ochenta y cinco, hasta el primer trimestre del 
ochenta y siete, se ha situado en cincuenta y nueve mil quinientas 
personas, lo que supone una reducción del paro en diecisiete mil 
personas.

Las subvenciones corrientes del IMPIVA (ochenta y cinco-ochenta y 
seis y presupuestado en el ochenta y siete) han alcanzado la cifra de 
dos mil quinientos dos millones de pesetas. Y las subvenciones de 
capital, para el mismo período, a mil quinientos cincuenta y ocho 
millones.

Para la red de Institutos Tecnológicos se han destinado quinientos 
ochenta y seis millones de pesetas en subvenciones de capital.

A Valencia-Parque Tecnológico se han dedicado quinientos sesenta 
millones de pesetas.

Hemos destinado importantes recursos a potenciar las instituciones 
feriales valencianas.

La creación del Instituto Valenciano de Turismo ha dado un fuerte 
impulso al sector turístico.

Se han realizado programas para el mantenimiento y mejora de la red 
autonómica de carreteras. Se ha efectuado un Plan de Recursos 
Hidráulicos, programas para la mejora de la infraestructura y 
equipamiento de instalaciones portuarias.

Cerca de siete mil nuevas viviendas han sido rehabilitadas.

Hemos protegido los espacios naturales (Albufera, Peñón de Ifach, 
Islas Columbretes…).

La política de repoblación y regeneración forestal ha alcanzado a 
mas de doce mil quinientas hectáreas.

Casi cien mil nuevos puestos escolares han sido creados y la 
dotación de profesores se ha incrementado en cuatro mil seiscientos 
noventa y cuatro.

Todos los municipios de más de tres mil habitantes disponen ya de 
biblioteca pública.

Centros Comarcales de Salud (Xàtiva, Alcoi y Villarreal), el Centro 
de Transfusiones de la Comunidad Valenciana y el Centro de 
Información y Coordinación
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de Urgencias de Valencia, vieron la luz en la pasada legislatura.

A los Servicios Sociales se destinaron más de treinta y tres mil 
millones de pesetas (treinta y tres mil). La Generalitat subvenciona 
más de ocho mil (ocho mil) plazas en Centros de atención al 
minusválido y mas de ocho mil doscientos (ocho mil doscientos) en 
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Residencias y Centros de la Tercera Edad.

De todo esto, que resulta positivo, aún con sus inevitables errores, no 
sería justo decir que ha sido obra exclusiva de la Generalitat 
Valenciana. La sociedad valenciana, en su conjunto, ha demostrado 
un dinamismo envidiable, que ha hecho posible que se hayan 
superado, poco a poco, las dificultades y que nuestra presencia sea 
cualitativamente cada vez más relevante.

No es casual que nuestros indicadores económicos en los últimos 
años muestren una tendencia positiva superior a la de las restantes 
Comunidades Autónomas.

Todos estos logros han sido posibles porque nunca en nuestra 
historia reciente tantos valencianos han empujado tanto en la misma 
dirección.

Yo, Señorías, creo profundamente en el autogobierno de los 
valencianos. Y no solamente por razones de racionalidad 
organizativa sino, esencialmente, por razones políticas.

Sin Autonomía, la democracia es menos sólida; con la autonomía, la 
democracia se transforma en lo que siempre debe ser: capacidad de 
autogobernarse, de ser uno mismo, de participar.

Pero, Señorías, con realismo, sin victimismos, grandilocuencias ni 
desplantes, pretendemos la efectividad de los hechos. Y los hechos 
son que nuestra Comunidad está en disposición positiva de ser 
gobernada hacia un proyecto de progreso que es el que presenta el 
programa de gobierno que paso seguidamente a exponer, con la 
brevedad que exige el Reglamento de esta Cámara, sin perjuicio de 
las profundizaciones y matizaciones posteriores que fueren 
necesarias.

Partimos de una experiencia positiva, desarrolla-da durante la pasada 
legislatura, basada en la concertación y en la programación de un 
amplio plan de inversiones: el PEV-I, que nos marcó un compromiso 
a me-dio plazo. El resultado fue una optimización de los recursos 
públicos, una mejor coordinación entre las diversas administraciones 
y una información al sector privado de les planes de la 
Administración, para eliminar incertidumbres en sus propias 
decisiones.

En esta legislatura mi gobierno concertara con las fuerzas sociales el 
PEV-II como instrumento para lograr una economía moderna, que 
sea el medio para mejorar el grado de bienestar a través de aumentos 
de la competitividad y el empleo, de más y mejores servicios y de un 
patrimonio natural y cultural recuperado.

Queremos que el PEV-II sea la estrategia económica para la creación 
de empleo y la modernización de la Comunidad Valenciana.

El plan ha de ser el escenario operativo en que los objetivos de 
creación de empleo, de reforma de las estructuras agrícolas, 
comerciales e industriales, de protección y regeneración del medio 
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ambiente, de reparación y construcción de infraestructuras, de 
servicios públicos y sociales en general… encuentran acomodo 
racional, sistemático y coherente.

Gobernar una economía escasa en época de crisis, requiere un 
consenso social amplio y para ello es necesaria la participación. Me 
propongo conseguirla impulsando
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la creación de la figura del consejo económico y social prevista en 
nuestro Estatuto.

El horizonte que ha de guiar mi gestión política como candidato a la 
reelección como Presidente de la Generalitat, es avanzar 
notablemente en el objetivo más a largo plazo de una sociedad de 
bienestar para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana en el 
marco de España y del Proyecto Europeo.

Sociedad de bienestar configurada por dos elementos:

Primero: Una economía potente, internacionalizada, capaz de 
generar abundantes oportunidades de empleo y altas rentas, 
extendida a todo el espacio valenciano.

Segundo: Una sociedad socialmente avanzada, solidaria, con una alta 
ponderación de la educación y de la cultura, de la salud y de los 
servicios sociales, de las características naturales y culturales del 
medio, cuyo resultado sea una mayor calidad de vida para todos los 
ciudadanos.

La gestión que se desarrolle en la presente legislatura se orientará a 
avanzar lo más rápidamente posible hacia este objetivo actuando 
para ello, simultáneamente, en tres frentes:

Primero: Aumentar la competitividad de la economía con la vista 
puesta en alcanzar el máximo crecimiento económico para generar 
empleo.

Segundo: Aumentar la calidad y extensión de los servicios de 
bienestar y avanzar en la corrección de las desigualdades sociales.

Tercero: Conservar y recuperar el patrimonio natural y cultural.

Al mismo tiempo, dicha gestión tendrá en cuenta tres 
consideraciones:

La primera es que existe aún la necesidad de enfatizar la vertiente 
económica de las actuaciones de la Administración en los próximos 
años. La razón es que la economía valenciana sigue estando en un 
proceso de tensión, indefinida ante los retos económicos de apertura 
al exterior, cambios en la estructura productiva y mercado del trabajo 
deteriorado, sin que pueda asegurarse que el final de dicho proceso, 
pese a la buena predisposición, nos acerque a las economías más 
avanzadas en lugar de conducirnos a una posición marginal. 
Además, los años ochenta y ocho-noventa y uno abarcan un período 
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central del proceso transitorio de adhesión a la CEE.

La segunda consideración, es que la actuación de la Administración 
no puede ejercerse al margen de los agentes económicos y sociales 
que son los ejecutores de la mayor parte de la actividad económica. 
En una época de incertidumbre acusada, de progreso técnico 
acelerado y cambios en la estructura económico-social, se impone la 
concertación o el consenso como vía de avance frente a la 
confrontación. Un alto grado de acuerdo entre los agentes sociales y 
económicos y el Gobierno de la Generalitat debería suponer un gran 
respaldo de esta Cámara en la medida en que las fuerzas políticas 
aspiramos a articular políticamente los intereses de la sociedad.

Y la tercera, que frente a la cuestión de más o menos sector público 
versus sector privado, la posición de este candidato es que los 
valencianos necesitamos mas sector público y mas sector privado, 
pero diferentes. El sector público y el privado han de cooperar ante 
los retos del futuro dada la posición relativa de la economía y 
sociedad valencianas en el contexto europeo en que nos 
desenvolvemos. Para ello es necesario hacer compatibles los 
mecanismos incentivadores de los esfuerzos de innovación y 
creatividad, emprendedores, con la aproximación a los grados de 
bienestar de las sociedades que constituyen el punto de mira de 
nuestros ciudadanos.

¿Cual es el camino para conseguirlo?

Para aumentar la competitividad de la economía valenciana y el 
empleo es preciso extender a todo el tejido productivo los elementos 
que configuran el modelo económico de las sociedades avanzadas. 
En otras palabras, es preciso acelerar la transición de un modelo 
económico basado en ventajas de costes fundamentalmente salariales 
a un nuevo modelo basado en la idea de calidad mas innovación más 
precio. Dichos elementos son la diferenciación de productos y 
servicios, la incorporación de tecnología, la innovación continua y la 
alta productividad. Todos estos factores ya se están dando en 
entornos en los que la interrelación entre actividades es tan intensa 
que los límites de los sectores en los que tradicionalmente se ha 
clasificado la economía, se difuminan y la flexibilidad de las nuevas 
tecnologías facilita la existencia de empresas de todos los tamaños.

Diferenciación de productos y servicios, porque así lo exigen los 
intercambios internacionales y nuestro propio mercado cada vez mas 
abierto.

Incorporación de tecnología, porque es condición necesaria para la 
innovación y para la productividad creciente.

Innovación continua para evitar la obsolescencia, porque hoy las 
tecnologías y los productos deben rápidamente ajustarse a un 
mercado cambiante.

Alta productividad, porque es la condición de salarios altos, 
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expansión de las empresas y estabilidad de precios.

Para que nuestra economía combine eficazmente estos cuatro 
factores, el elemento central es el factor humano. Un factor humano 
diferenciado, basado en el desarrollo de una personalidad innovadora 
y emprendedora, que se configura a través de una cultura potente, un 
sistema educativo eficaz que genere ciudadanos preparados técnica y 
humanamente, versátiles y solidarios y una alta calidad de vida, de 
reciclaje profesional permanente para facilitar el cambio de 
especialidades que el progreso técnico impone aceleradamente.

Para facilitar el aumento de la competitividad general del sistema, 
incrementar la comunicación de la Comunidad con su entorno, 
disminuir los riesgos de estrangulamiento del desarrollo que plantea 
la escasez de agua y la generación de un mayor número de empleos a 
corto plazo, es conveniente un ritmo de mayor crecimiento 
económico, al cual puede contribuir un notable esfuerzo en la 
inversión pública en infraestructuras productivas, principalmente 
Obras Hidráulicas, Carreteras, Información y Comunicación.

En consecuencia, los compromisos concretos que se derivan para la 
política de actividades productivas y de empleo del Gobierno que 
aspiro a presidir son:

Asegurar la provisión privada o pública de los servicios de apoyo a 
las actividades productivas imprescindibles para hoy aumentar la 
competitividad.

Orientar el sistema financiero hacia el establecimiento de una línea 
de financiación en las mejores condiciones posibles para las 
inversiones, en sentido amplio, destinadas a incrementar la 
competitividad de las empresas.
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Potenciar el instrumento Sociedad de Garantías Recíprocas para 
eliminar los obstáculos a las iniciativas valiosas, obstáculos que 
pueden proceder de la ausencia de garantías patrimoniales de los 
emprendedores. Facilitaremos así la generación de empresas a partir 
de los trabajadores de otras, lo que ha venido siendo tradicional en la 
economía valenciana.

Asegurar la provisión de recursos de capital-riesgo para los 
proyectos que surjan en nuestra Comunidad. Excepcionalmente, la 
Generalitat podrá participar por período limitado en proyectos 
especiales.

Se apoyará el aumento de la capacidad de innovación de la 
agricultura, la asociación de los agricultores, la expansión y 
consolidación de la organización comercial de los productores 
agrarios y de la industria agrolimentaria, intentando ampliar las 
cuotas de mercado de las producciones valencianas y penetrar 
directamente en los canales de distribución europeos, lo que 
facilitará una mayor aproximación al consumidor final.
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En el marco de la política de apoyo a la renovación y creación de 
nuevas actividades económicas agrarias, industriales y de servicios, 
se fomentará la creación de unidades productivas organizadas en 
base a fórmulas de trabajo asociado en aquellas actividades en las 
que resulte eficaz y adecuado el trabajo cooperativo.

Se elaborará un estudio amplio y generalizado de la formación 
ocupacional y del reciclaje, como mecanismo de adaptación técnica 
de la oferta de trabajo a las cambiantes exigencias de los procesos 
productivos y de las nuevas tecnologías.

Conseguiremos así que disminuyan los obstáculos al empleo que se 
deriven de la falta de calificación o de la inutilidad de las 
cualificaciones profesionales. Haremos uso para ello de fondos 
propios y del Fondo Social Europeo.

Se estimulara por todos los medios disponibles la contratación de 
jóvenes a la búsqueda del primer empleo para evitar la falta de 
experiencia laboral de una parte importante de este sector 
poblacional.

Teniendo en cuenta la complejidad del problema de la economía 
sumergida y que la mayor parte de sus soluciones no dependen de los 
poderes del Consell, ni siquiera de esta Cámara, se procurará 
remover los obstáculos a la emersión provenientes de situaciones de 
desinformación y de inercia; se intentará convertir contratos de 
trabajo sumergido en contratos legales y se perseguirán 
decididamente las situaciones cuya única justificación sea el fraude y 
la explotación.

Complementaremos la acción principal sobre el mercado de trabajo 
con el apoyo a la integración laboral de los colectivos con 
dificultades específicas culturales físicas o sociales; con atención a 
las áreas geográficas o sectoriales inmersas en procesos de 
readaptación industrial y con actuaciones encaminadas a minorar los 
efectos del paro estacional agrario.

Dedicaremos recursos a las infraestructuras y servicios destinados a 
la Difusión Tecnológica, con el objetivo de conseguir una velocidad 
mayor de incorporación de los avances técnicos, cualquiera que sea 
su origen, por las empresas.

Asimismo, el Consell potenciara las infraestructuras, servicios y 
actividades de Innovación Tecnológica.

No renunciamos, a priori, a que la Comunidad Valenciana ocupe un 
lugar destacado a medio plazo en el ancho espacio que existe entre 
las posiciones de liderazgo en el campo del conocimiento y la 
tecnología y la absoluta dependencia tecnológica. Por ello nos 
empeñaremos en conseguir una masa crítica de investigadores de 
nivel europeo que desarrollen sus actividades principalmente en la 
Comunidad Valenciana.

Reformaremos los contenidos de las enseñanzas básicas con el fin de 
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asegurar en esa etapa el conocimiento de los lenguajes social, 
internacional, lógico, artístico y tecnológico, para dotar a los 
educandos de una formación polivalente y flexible.

Reformaremos los contenidos de las enseñanzas secundarias, 
eliminando el sentido de la actual separación entre BUP y Formación 
Profesional, con el fin de suministrar una educación favorecedora de 
la adaptación con éxito a un entorno social y económico cambiante; 
una educación crítica, activa y científica que desarrolle el hábito de 
encarar y resolver problemas nuevos.

Se propondrá a las Universidades la diversificación de la oferta 
educativa para obtener profesionales más especializados, sin dejar de 
ser polivalentes, y la potenciación de la vertiente investigadora en 
comunicación con el aparato productivo.

Potenciaremos la construcción del nuevo campus de la Universidad 
de Valencia, así como la extensión de los estudios universitarios en 
el campus de Castellón.

Desplegaremos una especial actividad en las infraestructuras 
productivas. Intensificaremos las gestiones encaminadas a obtener 
soluciones racionales y favorables y el compromiso de ejecución a 
corto plazo de las infraestructuras hidráulicas de competencia del 
Estado, necesarias para la Comunidad Valenciana, y, en particular, 
del Canal Chert-Càlig, el Canal Xúquer-Vinalopó, la nueva presa de 
Tous y la Solución Segura.

En nuestro campo de competencias, abordaremos la solución de los 
problemas de escasez en poblaciones, áreas agrarias y polígonos 
industriales; actuaremos sobre los focos contaminados de agua de 
consumo humano; continuaremos realizando obras encaminadas a 
prevenir y defender a las personas y a los patrimonios de los daños 
por las avenidas; y realizaremos, al ritmo que facilite la solución 
técnica, los planes de saneamiento de aguas residuales, orientados a 
la reducción de la contaminación, a la protección de los atractivos de 
ocio y turismo y a facilitar la reutilización de los recursos hídricos.

Dichos planes actuaran sobre todo el litoral, las comarcas de la Vega 
Baja del Segura, el Camp de Turia, el Camp de Morvedre y la Plana 
de Castelló; y sobre las cuentas de los ríos Vinalopó, Serpis, Albaida 
y Cáñoles, Buñol y Magro. 

Con la misma prioridad se abordaran los problemas de la red de 
carreteras. Una vez contempladas en el actual Plan de Carreteras del 
Estado la ejecución de las obras de modernización necesarias en la 
N-234 Sagunto-Burgos, la primera fase del BY-PASS de Valencia, 
la circunvalación de Alicante, las autovías de Alicante—Murcia, 
Alicante-Madrid, Valencia-Madrid, por la N-340 y la autovía 
Valencia-Utiel, debemos ahora seguir su adecuada realización y 
gestionar la inclusión de la segunda fase del BY—PASS y una mas 
ambiciosa solución Alicante—Alcoy en los deslizamientos que 
puedan producirse del Plan.
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En nuestro campo de competencias, persistiremos en la mayor 
realización posible técnicamente de las previsiones del Plan de 
Carreteras de la Comunidad Valenciana, con los objetivos de 
articular el espacio de nuestra Comunidad, disminuir los tiempos de 
trayecto y los costes del transporte, reducir la siniestralidad y 
aumentar la accesibilidad, homologando la red de carreteras de 
nuestra competencia con las características de las Comunidades 
Europeas. Aspiramos a poder ejecutar un cincuenta por cien, come 
mínimo, de las actuaciones previstas por nuestro Plan.

Desarrollaremos la Radiotelevisión Valenciana y los modernos 
medios de telecomunicación, procurando interiorizar al máximo sus 
efectos positivos sobre la economía valenciana. Haremos una 
televisión, cuyo indicador de calidad será el grado de audiencia, que 
sirva de palanca para el desarrollo de las actividades de producción 
audiovisual, la democratización informativa y el impulse de la 
lengua y cultura valenciana.

Resolveremos, mediante un Plan de Información Estadística, los 
obstáculos a la comunicación, a la investigación, a la confección de 
alternativas, al debate ordenado y riguroso y al acuerdo que produce 
la oferta de datos centralizada, aún no adaptada al nuevo Estado de 
las Autonomías.

Otras infraestructuras que merecerán la atención del Gobierno 
Valenciano serán las áreas de servicio e instalaciones 
complementarias del transporte, Estaciones de Inspección Técnica de 
Vehículos, estaciones de autobuses, la supresión de pasos a nivel, la 
permeabilización urbanística de los trazados ferroviarios, la mejora 
de les medios de explotación de las líneas de ferrocarril de la 
Generalitat, con especial atención a la penetración en Valencia y las 
infraestructuras portuarias de nuestra competencia.

Para extender les beneficios de una economía pe-tente y de una 
calidad de vida creciente a todo el territorio de la Comunidad 
Valenciana, nos proponemos avanzar en la corrección de les 
desequilibrios económico-territoriales del interior de nuestra 
Comunidad. Para ello se apoyarán las iniciativas económicas de las 
áreas desfavorecidas haciendo uso de fondos propios y de las 
Comunidades Europeas. Se apoyará a las Corporaciones Locales 
para que actúen con un Plan de Ocupación Temporal destinado a 
disminuir el desempleo sin desincentivar las ocupaciones más 
productivas.

Come ya he dicho más arriba, el segundo frente del programa de 
actuación del Gobierno que propone es avanzar en la mejora de la 
calidad de vida y su distribución entre todas los valencianos. Este es, 
sin lugar a dudas, un elemento de distinción importante en un 
programa de progreso. Para ello se incrementará la calidad y la 
cantidad, en su case, y se mejorará la distribución de les servicios 
educativos, sanitarios, culturales, sociales, o de vivienda, entre otros. 
Los compromisos en esta parte del programa de gobierno son:

Mejoraremos la oferta educativa generalizando la educación 
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preescolar y la secundaria, teda vez que se han resuelto les 
problemas cuantitativos de la Educación General Básica. 
Ampliaremos la dotación de me-dios de les centros. 
Diversificaremos la oferta de educación para propiciar una mayor 
posibilidad real de elección en les niveles básico, secundario y 
superior.

Reforzaremos el protagonismo de les Consejos Escolares. 
Estimularemos la formación permanente y el reciclaje del 
profesorado y su especialización en las áreas exigidas por la reforma 
del profesorado y su especialización en las áreas exigidas por la 
reforma de les contenidos. Estimularemos los esfuerzos individuales 
y colectivos meritorios en el campo de la renovación pedagógica o 
de la investigación educativa.

Introduciremos la obligatoriedad de la educación física en les planes 
de estudio de las enseñanzas básicas y medias dotando 
progresivamente a les centros del
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profesorado especializado que sea necesario a partir del 
recientemente creado Instituto Valenciano de Educación Física. 
Apoyaremos a las Federaciones Autonómicas Deportivas.

En el próximo cuatrienio pondremos en funcionamiento el Servicio 
Valenciano de Salud que integrará progresivamente todos los 
recursos sanitarios públicos; los transferidos del Ministerio de 
Sanidad, los creados por la propia Generalitat, como les centros de 
Salud o les de Transfusiones, les centros de la red de Seguridad 
Social recientemente transferidos y les recursos sanitarios de las 
Corporaciones Locales. Dicho Servicio tendrá come guía de su 
acción el desarrollo de la asistencia primaria y la mejora de la red 
hospitalaria de la Comunidad, funcional y territorialmente. Hemos 
de lograr que sea un sistema descentralizado, participativo, eficiente 
y solidario.

La política del Gobierno que aspire a presidir tenderá, en el área de 
los servicios Sociales, a asegurar unes niveles de prestaciones 
mínimas capaces de atender las necesidades básicas de todo 
ciudadano, a reducir las desigualdades sociales mediante la 
redistribución de servicios y a superar las marginaciones, generando 
ciudadanos solidarios y participativos. Con ello perseguimos:

La consolidación, extensión e creación, en su ca-so de un red pública 
de equipos sociales de base a escala municipal.

La creación y reconversión, en su caso, de una red de Centros 
Sociales polivalentes municipales donde se ubiquen las prestaciones 
sociales.

La extensión de la ayuda a domicilio.

La intervención temporal en barrios de acción preferente sobre les 
cuales la crisis económica afecta gravemente a las relaciones 
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sociales.

La creación para la tercera edad de nuevas residencias mixtas y de 
tamaño medio.

La creación de nuevos talleres ocupacionales, residencias 
asistenciales; residencias de profundes, para la prevención, 
tratamiento, rehabilitación integral y reinserción de los disminuidos 
físicos, psíquicos y sensoriales.

La creación de centros de recepción para cases urgentes de personas 
maltratadas.

La creación de nuevas residencias, centros abiertos, granjas 
terapéuticas y centres de reeducación para atender la protección y 
defensa de les menores, la prevención de la delincuencia juvenil y su 
integración socio-laboral.

Talleres pre-laborales y comunidades terapéuticas dentro del Plan de 
Lucha contra la Droga. Ampliación de las actividades de prevención 
inespecífica y específica a grupos de alto-riesgo y modificación de 
las condiciones favorecedoras del consumo.

Realojamiento de población gitana en viviendas apropiadas con el 
fin de erradicar el chabolisme.

Se facilitaran prestaciones económicas de emergencia a personas y 
familias en situación de extrema precariedad entretanto se facilita su 
acceso a les recursos normalizados.

Se realizarán convenios de colaboración con las entidades privadas 
que prestan servicios asistenciales sin ánimo de lucre, con la vista 
puesta en la calidad de les mismos.

Abordaremos una política de vivienda desde el punto de vista del 
usuario, favoreciendo la evolución del sistema financiero hacia la 
mejora de las condiciones de acceso a la vivienda y a la mejora de la 
relación
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Coste-calidad. La promoción pública se limitará a la solución de los 
problemas puntuales que afectan a los es-tratos de población 
especialmente desfavorecidos y a la mejora de la calidad del hábitat, 
a través del fomento de la rehabilitación de viviendas y la acción 
sobre los espacios urbanos deteriorados.

Los efectos de la crisis económica, del cambio tecnológico del 
sistema productivo y del cambio social derivado, han tenido una 
incidencia particular dura sobre los jóvenes. La debilidad de las tasas 
de crecimiento económico y los cambios del mercado de trabajo, 
consecuencia de las transformaciones económicas, han impedido una 
integración normal de los jóvenes en la sociedad y en la actividad 
productiva. La consiguiente ausencia de expectativas ha facilitado la 
falta de confianza, y en algunos casos su marginación en la sociedad 
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de una gran parte de la juventud.

El Consell que aspiro a presidir adoptará una resuelta actitud de 
impulso a la superación de los impedimentos que dificulten la 
integración de los jóvenes en su sociedad. 

Los pilares sobre los que se asienta la política de juventud son: la 
educación, el fomento de empleo y la potenciación de la 
participación juvenil y de la oferta de servicios a ella destinada.

En este sentido el Gobierno Valenciano articulará su política hacia la 
juventud en torno a las siguientes líneas:

La política educativa, expresada anteriormente, orientada a la 
extensión de la enseñanza, a la mejora de la calidad y a la 
permanente adecuación de los contenidos a los requerimientos del 
sistema productivo.

La política de empleo, que supone una concentración de esfuerzos en 
el fomento de la contratación de jóvenes y personas a la búsqueda 
del primer empleo, tal y como ha sido expresada en el apartado 
correspondiente.

La política de lucha contra la droga, en la medida en que afecta a los 
jóvenes, aunque no exclusivamente, en cooperación con la 
Administración Central en sus aspectos de prevención del consumo, 
reducción del mismo, combate del tráfico y atención de los 
afectados.

El fomento de la participación juvenil, tanto a través de la 
consecución de un régimen normativo que sea instrumento al 
servicio de los jóvenes, de sus asociaciones y de sus relaciones con 
la Administración, como del apoyo a sus asociaciones en cuanto 
instrumentos de desarrollo de sus propias iniciativas.

La potenciación de servicios para jóvenes a través de centros y 
puntos de información, documentación y asesoramiento juvenil, 
vinculados a los centros de enseñanza u otros lugares de encuentro 
de la juventud. Y, en general, la dinamización de aquellas ofertas 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y a 
favorecer su desarrollo como personas y como ciudadanos.

La política social y de calidad de vida de la Generalitat se 
complementará con otros programas de actuaciones de apoyo a los 
consumidores y usuarios medios locales y comarcales de 
comunicación, protección civil y política local.

Se arbitrará una fórmula presupuestaria que posibilite la dotación de 
recursos a los distintos departamentos con el fin de responder, en su 
caso, a las necesidades surgidas de catástrofes de índole diversa.

De todo lo dicho anteriormente, no podemos olvidar que hay una 
gran parte de los destinatarios que son mujeres, a cuya promoción la 
Generalitat dedicará una especial atención con el fin de que 
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desaparezcan eficaz y realmente las discriminaciones.

El tercer frente de mi actuación será avanzar en la conservación y 
recuperación del Patrimonio Natural y Cultural. Para ello, propongo 
los siguientes compromisos:

Se establecerán normas de Coordinación Territorial y ordenación del 
litoral y de Conservación del Suelo contra la erosión y la 
desertización y del Patrimonio Natural.

Se adoptaran criterios uniformes de política medioambiental y se 
evitaran los impactos negativos de las infraestructuras sobre el 
territorio y el medio ambiente.

Se impulsaran los Planes de saneamiento de Aguas de la Comunidad 
Valenciana -como ya he expresado en el apartado de infraestructuras 
y se desarrollarán las medidas de la Ley de Racionalización del Uso 
del Agua de Riego. Se abordará la regeneración de l’Albufera.

Se atenderá la defensa y la restauración forestal, de acuerdo con las 
previsiones del Libro Blanco de Incendios Forestales y se protejeràn 
las especies de flora y fauna amenazados.

Se propondrá a la Administración del Estado un Plan Específico de 
Costas y Playas de la Comunidad Valenciana.

Se desarrollarán actividades de conocimiento y uso del medio para 
aumentar la valoración social del mismo.

Se propondrá la creación de una «Agencia del Medio Ambiente» que 
unifique y coordine las diversas actuaciones hoy dispersas.

Se mantendrá la política de desarrollo y democratización cultural 
destinada a la provisión de equipamientos y a la interacción con los 
países más avanzados y se incidirá en la legitimación social del uso 
del valenciano y de la cultura propia.

Para que todo ello sea posible, la Administración Pública debe 
adaptar su funcionamiento, acercándose a la gestión de una empresa 
eficiente y, en consecuencia, propongo:

El conjunto de medidas de modernización de la sociedad valenciana 
propiciadas por el gobierno que espero presidir, si sus Señorías me 
otorgan su confianza, es irrealizable si no cambian los 
procedimientos y las formas clásicas de la Administración.

La Administración es sólo un instrumento, pero, al mismo tiempo, es 
condición sin la que los objetivos de cualquier Gobierno no se 
alcanzan. Por tanto, la revisión permanente de la política, de la 
organización y del funcionamiento de la Administración Valenciana 
será tarea en la que no desfalleceré. Resueltos los grandes problemas 
del dónde ir, por qué camino y con qué medios, la falta de puesta a 
punto de la maquinaria administrativa no puede convertirse en la 
causa del fracaso del proyecto.

Se establecerá una delimitación de competencias y funciones entre 
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las Administraciones en base a los siguientes criterios:

Ponderar en mayor medida aquellas Administraciones sobre las que 
los ciudadanos pueden ejercer un control electoral directo y próximo.

Erradicar los solapamientos en la provisión de servicios. Un mismo 
servicio debe ser provisto por una sola Administración, de forma tal 
que cada ciudadano debe poner distinguir sin esfuerzo que 
Administración es responsable del funcionamiento de cada servicio.

La Generalitat, dentro de las posibilidades contenidas en el Estatuto 
de Autonomía, debe ser competente en todas aquellas materias cuya 
provisión debe tender a producirse por igual por cualquier ciudadano 
de la Comunidad Valenciana.

Los Ayuntamientos, dentro de las posibilidades de la Ley Reguladora
de Bases de Régimen Local, deben ser competentes en aquellas 
materias no reservadas a la Generalitat, salvo delegación en otra 
Administración. Podrán recibir, a su vez competencias delegadas de 
gestión de materias de la Generalitat, en especial a medida que se 
vayan comarcalizando los servicios.

La coordinación de las Diputaciones se basará en los siguientes 
criterios:

Las Diputaciones deben encargarse de:

Aquellos servicios de carácter local que les sean delegados por los 
municipios;

Aquellos servicios municipales cuya provisión resulta menos costa 
en asociación, y

El apoyo financiero a los Ayuntamientos en la provisión de servicios 
municipales básicos, teniendo en cuenta que la cuantía de dicha 
ayuda deberá atender a una alta proporcionalidad respecto a la 
población.

El Consell de la Generalitat podrá establecer los objetivos a alcanzar 
periódicamente en la superación de los déficits de servicios 
municipales básicos y especializarse de este modo las Diputaciones 
en dicho cometido. En tales condiciones, la Generalitat dejara de 
financiar operaciones de Corporaciones Locales en materia de 
servicios municipales básicos.

Revisión de los procedimientos de gestión administrativa con el 
objeto de reducir al máximo el período de tramitación, y con ello los 
tiempos de respuesta. Para ello se extenderá la técnica de ventanilla 
única, se reducirán trámites, y, en general, todas aquellas medidas 
que sean motivo de confusión para el ciudadano han de ser 
eliminados.

Se organizaran y pondrán en funcionamiento Oficinas de 
Información, iniciativas y Reclamaciones y se dará cuenta a la 
sociedad valenciana de la evaluación del cumplimiento de los 
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objetivos programáticos que los órganos superiores de control 
interno de la Administración Valenciana realizaran.

Flexibilización de la gestión económica orientada hacia: la 
descentralización de las modificaciones presupuestarias que no 
afecten a variaciones de objetivos ni al equilibrio financiero de la 
Generalitat; la generalización de la programación a medio plazo de 
las actividades de los departamentos y sujeción de la misma a la 
decisión colegiada del Consell, separándola de la programación 
presupuestaria que, en el marco de aquellos planes a medio plazo ya 
aprobados, debe acentuar los criterios de gestión y ejecución 
inmediata y pago; la consecución de un adecuado equilibrio entre 
control de legalidad y control de eficacia; la revisión de las funciones 
de intervención previa, detallando operaciones de intervención a 
posteriori, operaciones de intervención por muestreo y operaciones 
de obligatoria intervención previa.

La limitación de tiempo, Señoras y Señores Diputados, no me 
permite más concreciones que una mera enumeración de Proyectos 
de Ley que el gobierno que yo presidiese enviaría a estas Cortes, sin 
perjuicio de otras iniciativas parlamentarias.

Para el Programa Económico Valenciano (PEV II).

Página 61

Sobre las Cajas de Ahorro de la Comunidad Valenciana.

Una Ley Tipificadora de las Infracciones Turísticas.

Una Ley de Ordenación de las Carreteras de nuestra Comunidad.

Una Ley de Financiación y Gestión de las Infraestructuras del Ciclo 
Integral del Agua.

Una Ley del Deporte Valenciano.

Una Ley del Servicio Valenciano de Salud.

Una Ley de los Servicios Sociales.

Una «Régimen Local».

Una «Iniciativa popular», entre otras que ya han sido enunciadas a lo 
largo del discurso y otras que pudieran surgir como consecuencia de 
dar respuesta inmediata a problemas que se planteen.

Señoras y Señores Diputados, sin participación ciudadana no 
llegaremos a un autogobierno fuerte. Sin participación no hay 
verdadera democracia, de igual modo que, como ya deje dicho, no 
puede haber una democracia vigorosa sin autonomía. Estas Cortes 
Valencianas han de representar los intereses plurales del pueblo y ser 
estímulo y vehículo de toda iniciativa de participación recogiendo 
aspiraciones y propuestas de la sociedad civil y para hacerla mas 
eficaz, si salgo investido, apoyaré una reforma del reglamento de 
esta Cámara, que de mayor viveza a los debates parlamentarios y que 
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permita una mejor y mas autentica representación.

En este mismo sentido y transcurrido un plazo de asentamiento de 
las instituciones, voy a proponer a esta Cámara la modificación del 
actual tope del cinco por cien previsto en el sistema electoral 
valenciano fijandolo en el tres por cien. De manera que sólo los 
votos limiten el acceso de las minorías a estas Cortes Valencianas.

Porque no siempre acertamos los gobernantes a transmitir a la 
sociedad la dimensión y el sentido exactos de los que queremos 
hacer o estamos haciendo. No es fácil la comunicación entre el 
pueblo y sus representantes en un mundo poblado de realidades 
complejas, contradictorias y aceleradamente cambiantes. Cuando la 
opacidad imposibilita la necesaria sintonía entre el gobernante y el 
ciudadano, el comportamiento de los medios de comunicación tiene 
una trascendencia que no ha de medirse en términos de poder, sino 
de responsabilidad.

Con sincera humildad pido la colaboración a todos ellos, no sólo 
para que ayuden con su profesionalidad a superar las limitaciones 
expresivas que todo discurso de investidura indudablemente tiene, 
sino porque en la acción cotidiana de gobierno se conviertan en el 
espejo fiel donde las necesidades y las aspiraciones de los 
valencianos se vean reflejadas nítida y objetivamente.

No cabe duda que la puesta en marcha del Servicio Radio Televisión 
Valenciana servirá eficazmente a estos objetivos.

Señoras y Señores Diputados:

Les he expuesto las líneas maestras y las acciones de gobierno que, 
caso de merecer su confianza y resultar elegido Presidente de la 
Generalitat Valenciana, me afanaré día a día, por lleva a cabo.

Se trata de un conjunto de proyectos ilusionados que necesitan la 
colaboración de todos para su puesta en marcha. Es, en definitiva, un 
intento de globalizar y armonizar con sus votos, y que nosotros nos 
comprometemos a recoger y desarrollar cumpliendo su mandato 
democrático.

Página 62

Hemos abordado en estos últimos cuatro años de la primera 
legislatura la laboriosa tarea de construir la autonomía haciendo 
posible, a través de instituciones propias, el autogobierno de un 
pueblo trabajador y profundamente democrático que ha dado 
muestras sobradas de su madurez política. Se han dado enormes 
pasos en aras a la recuperación de nuestra realidad cultural, 
aunándola a un futuro prometedor, desarrollando industrial y 
tecnológicamente, conforme a los tiempos que nos corresponde 
vivir.

Queda la tarea de poner en pie una política propia y diferenciada, 
ágil e imaginativa, capaz de ofrecer soluciones prácticas a los 
problemas que nuestra sociedad tiene planteados. Solamente desde el 
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debate serio y consciente, que desde ahora requiero de todos ustedes, 
con el único objeto de buscar vías de encuentro y no brillo personal o 
partidista, será posible ofrecer soluciones concretas. Solamente 
desde un trabajo es-forzado, tenaz y responsable sera posible hacer 
esta sociedad mas justa.

Es mi responsabilidad y la de esta Cámara, Señoras y Señores 
Diputados, ilusionar y convocar al pueblo valenciano a un proyecto 
de actualidad y de futuro, de bienestar y progreso, de justicia y 
solidaridad.

La sociedad valenciana nos lo ha exigido con un dato expresado en 
las urnas y yo así lo acepto y acato.

Muchas gracias.
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Continua la sessió del debat d’investidura amb el candidat del Grup 
Parlamentari Popular. Té la paraula el senyor Agramunt.
El senyor Agramunt Font de Mora:
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras y señores diputados, esta institución que, entre todos, 
conformamos, y que es la representación genuina del pueblo 
valenciano, es el lugar idóneo para dejar constancia, en ésta, mi 
primera intervención ante las Cortes Valencianas, del alto honor que, 
para mí, supone, como valenciano y como político, poder estar hoy 
aquí, en la representación que ostento.
Quiero también aprovechar ésta, mi primera intervención ante la 
cámara, para felicitar a todas sus señorías por su elección como 
diputados.
Que bastante más de medio millón de ciudadanos de la Comunidad 
Valenciana hayan escogido nuestro programa y nuestro mensaje, y a 
quienes tenemos que defenderlo, es una responsabilidad que asumo 
en mi nombre, pero fundamentalmente, en el del Grupo Popular, en 
el que se suman los afanes de les hombres y mujeres que, por 
cualquiera de las tres circunscripciones, hemos sido elegides para 
representar a quienes nos dieron su confianza, para representar al 
pueblo valenciano.
Y así, es una obligación que asumo gustoso, presentar a sus señorías 
el posible programa de gobierno del Partido Popular de la 
Comunidad Valenciana, en uso del trámite previsto en los artículos 
127 y siguientes del Reglamento de esta cámara, en concordancia 
con el artículo 15 del Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad.
Voy a intentar realizar esta exposición con concisión y con claridad, 
para una mejor comunicación, y para que, claramente, puedan 
conocer sus señorías lo que haríamos, caso de obtener su confianza.
Pero antes, permítanme enunciar un propósito del Grupo 
Parlamentario Popular, cual es, junto con el resto de los grupos de 
esta cámara, si así lo tienen a bien, modificar el Reglamento de las 
Cortes Valencianas, en lo relativo a la sesión de investidura del 
candidato a la Presidencia de la Generalitat, pues actual— mente y 
como está conformado, más es una sesión de explicación de 
programas.
Se trataría, en nuestra preposición, de hacer más breve y sencillo, 
más realista y eficaz, un trámite y una sesión que debería tener, como 
objetivo único el que, el candidato con posibilidades de formar 
gobierno, exponga aquí su programa, lo que tiene previsto realizar, 
en vez de que todos los grupos parlamentarios expliquemos aquí 
programas que se han repetido, probablemente hasta la saciedad, en 
la pasada campaña electoral, de la que son consecuencia estas Cortes 
Valencianas.
Espero del realismo de todos los grupos parlamentarios, la buena 
acogida a esta iniciativa que permitirá, dentro de cuatro años, que 
sólo debatamos un programa de gobierno que, con seguridad, será el 
del candidato del Partido Popular.
Mas, hasta que esa reforma sea posible, el Reglamento que hoy 
tenemos prevé esta presentación, y a ello voy a atenerme, aún siendo 
consciente de exponerles a ustedes un programa de alternativa, y de 
futuro, más que uno de gobierno para ahora mismo.
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Y es alternativa porque nuestra visión global del individuo, del 
hombre y del sistema social, tiene otras coordenadas, y ofrece 
perspectivas diferentes a las que hasta ahora, y en legislaturas 
precedentes , han conformado la acción del gobierno valenciano.
Es sabido que los polos políticos que atraen a los partidos y grupos, y
les hacen concretar unos esquemas de gobierno, son la libertad y la 
igualdad, y que si la libertad parece requerir el menor aparato de 
gobierno posible, la igualdad parece necesitar, cada vez más, de un 
mayor grado de intervención y de una mayor extensión del aparato 
de gobierno.
Quienes predican el igualitarismo como base de organización social, 
han incrementado las políticas de intervención hasta crear una 
maraña legislativa y burocrática que, al final, y como efecto de 
rebote, sólo ha conseguido igualar por el rasero de la ineficacia y de 
la carestía.
Hoy podemos constatar, en la vía de la historia, que cuanto más se ha 
incidido, en el tiempo y en la intensidad, en el esquema igualitarista, 
más se ha extendido la pobreza y la falta de horizontes para la 
sociedad que ha padecido este cáncer social.
Nuestro partido, nuestro grupo, está más orientado al polo de la 
libertad, y recordando a don Claudio Sánchez Albornoz, 
participamos ilusionados en «la gran aventura del siglo que se 
acerca, que debe evitar la transformación de les pueblos (de nuestro 
pueblo) en hormigueros o en rebaños. ¿Es posible esa 
desmasificación integral, para convertir a los pueblos y a la 
humanidad en una textura de individuos? Me atrevo a creer que sí. 
Otros cambios mucho más difíciles se han producido en el curso de 
la historia universal.»
Además, el camino de la historia va por ahí, y no resulta novedoso 
para nadie diagnosticar una profunda crisis ideológica del llamado 
pensamiento de izquierdas, por quienes no quieren llamarlo 
pensamiento socialista.
Pero no se equivoquen, o no nos equivoquemos; este análisis no se 
hace desde posiciones conservadoras, o desde posiciones liberales; o 
mejor dicho, no sólo se hace desde estas posiciones. Algún ideólogo 
socialista de mucho renombre, parte de esta reflexión en el 
documento conocido como «programa 2000.»
Somos conscientes, no obstante, de que la libertad debe enmarcarse 
dentro de los cauces necesarios para que, el ejercicio de la misma, 
conlleve solidaridades, y no disparidades crecientes, y ahí, el papel 
de moderador y corrector que le debe corresponder al gobierno de 
nuestro pueblo. Pero este gobierno, no creemos este capacitado para 
definir y dirigir todas y cada una de las facetas que conlleva la 
convivencia. Eso es dirigismo, y eso es intervencionismo, y 
lógicamente, incoherente con el esquema que defendemos, el cual 
supone una posición centrada, liberal y solidaria, tanto en lo político 
como en lo social; en definitiva, en el gobierno de nuestra 
comunidad.
Debemos rearmar al individuo y a la sociedad en una defensa 
apasionada de la ética y de lo justo, haciendo posible la realidad del 
ejercicio deles derechos sociales, religiosos y políticos de todos, y en 
esos todos están, desde luego también, las minorías.
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Propugna también nuestro modelo la descentralización y la 
desburocratización de la administración autonómica, que hemos 
visto crecer y fagocitar gran parte de nuestros recursos económicos, 
sin hacerles generar excesiva riqueza.
Por último, nuestro modelo exige y garantiza las libertades civiles, a 
las que no califica de formales, sino de esenciales, y la participación 
del individuo en las decisiones que le afectan.
Así como, hasta ahora, hemos visto cómo se ha intentado laminar a 
las organizaciones intermedias que no tenían el signo y el color del 
gobierno autonómico, para nosotros es esencial el fortalecimiento de 
la sociedad civil, de los entes intermedios, de las asociaciones de 
cualquier índole, pues son les que, de verdad, impulsan las aptitudes 
sociales del individuo, y educan en la convivencia y en la 
participación.
Señoras y señores diputados, lo que en breve descripción he 
señalado, es el esquema de la posición, tan distante y tan distinta, 
que mantenemos como punto de partida y como concepción genérica 
del modelo de sociedad, con los gobiernos que hasta este momento, 
hemos tenido en nuestra comunidad. Y aunque, a veces, se intenta 
confundir a los ciudadanos con mensajes nada claros, cada vez son 
más los que apoyan y votan a nuestro partido, y defienden una 
concepción liberal, centrada y solidaria que es, yo diría, casi 
consustancial con la cultura europea. 
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Y además tenemos una ventaja, cual es el no tener que ir dejando 
dogmas por el camino. No, nosotros no hemos tenido que renunciar 
a la revolución violenta, ni a la dictadura del proletariado, ni a las 
nacionalizaciones como máxima expresión de racionalidad 
económica, ni al romanticismo autogestionario, ni a la sacralización 
de la presión fiscal, ni… a tantas cosas. No hemos renunciado, 
porque no tenemos dogmas de partido, ni métodos infalibles para la 
gestión social y la felicidad perfecta en este mundo.
Sobre estas bases conceptuales, lo que sí tenemos son más de 500 
medidas concretas, sobre las cuestiones que más afectan a nuestra 
comunidad. Y con la mayor concisión, no siendo, en absoluto, desde 
luego, exhaustivo, trataré de exponer a continuación.
Una de nuestras más claras prioridades es, sin duda, el problema de 
las infraestructuras. Todavía hoy, en nuestra comunidad, por debajo 
de los niveles que garanticen a nuestro pueblo un crecimiento 
económico estable, una elevación del nivel de vida y, como 
consecuencia, la eliminación del paro.
En esta materia acometeríarnos una adecuada ordenación del 
territorio de la Comunidad Valenciana, que evite los desequilibrios 
existentes entre las comarcas del interior y el litoral. Esta política de 
infraestructuras habrá de atender prioritariarnente a la política 
hidráulica, la de transportes y la de comunicaciones.
En lo referido a la política hidráulica, atenderíarnos, 
preferentemente, a la ordenación del ciclo completo del agua, con 
criterios de redistribución solidaria, la infraestructura de saneamiento 
y abastecimientos urbanos, y el control de las inundaciones, grave 
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problema en nuestra comunidad.
Ante la demora y falta de calendario para la aprobación de un plan 
hidrológico nacional, elaboraremos el plan hidrológico de la 
Comunidad Valenciana, con el claro objetivo de la defensa de los 
derechos históricos de los regadíos valencianos.
Respecto a la política de transportes, impulsamos, desde el gobierno, 
la renovación del parque de vehículos de transporte, tanto de 
mercancías como de pasajeros, y elaboraremos un plan que regule y 
potencie el transporte en los puertos marítimos de la comunidad, así 
como, entre otros objetivos, se potencian a la utilización de los 
aeropuertos de Manises y El Altet, dotándolos de las infraestructuras 
necesarias para el aterrizaje de grandes aeronaves.
Respecto de las comunicaciones, una política de infraestructura seria 
debe abordar la redacción de un plan director de carreteras de la 
comunidad, que potencie un eje vertebrador de norte a sur, y por el 
interior, que mejore sensiblemente la seguridad vial y la 
conservación, adecuación y modernización de la red viaria, 
considerando y coordinando a las diferentes administraciones.
Muchas son, pues, las acciones prioritarias en las tres provincias, 
debido a las carencias todavía existentes, pero entre ellas, hay que 
destacar la necesidad de desdoblamiento en la nacional-340 a su 
paso por Castellón, el desdoblamiento del eje vertebrador Alcoi-
Elda, Crevillente-Torrevieja, así como potenciar la accesibilidad a 
las comarcas de Alcoi y Albaida, sumidas en gravísimos problemas 
de comunicaciones.
Mención aparte merece la ya antigua aspiración de la construcción 
de una autopista hasta Madrid. En este punto, me gustaría insistir en 
la decidida apuesta del Partido Popular por la construcción de 
autopistas con trazados alternativos a las actuales carreteras, en lugar 
de la ya demostrada ineficaz política de limitarse a desdoblar las 
actuales carreteras por sus tradicionales trazados. Nosotros 
apostamos por integrar a la Comunidad Valenciana en la red europea 
de autopistas. Apostamos, pues, decididamente, por el futuro.
Desde luego, por las mismas razones, seguiremos reivindicando el 
paso del tren de alta velocidad por la Comunidad Valenciana en su 
corredor mediterráneo, así como la potenciación de las inversiones 
en infraestructuras de los puertos de la Comunidad Valenciana, y el 
fomento del uso racional de los mismos, en los que no hay que 
excluir la utilización deportiva, tan importante para mejorar la 
calidad de nuestra oferta turística.
Para el futuro gobierno del Partido Popular, en materia de urbanismo 
y vivienda, nuestros objetivos son claros y evidentes: lograr la 
consecución de una mayor calidad de vida, comprendiendo la ciudad 
como un lugar de convivencia y desarrollo integral de la persona y 
sobre todo ello, dotar a todos los ciudadanos de una vivienda digna y 
a costes sociales, en cumplimiento del artículo 47 de nuestra 
Constitución.
Por todo ello, el Partido Popular propugna una política de urbanismo 
y vivienda integrada, realista y racional, para la cual es necesario el 
desarrollo de una ley de ordenación del territorio, que favorezca el 
crecimiento de la economía valenciana, respetando al máximo el 
medio ambiente. Desde este punto de vista, la política del suelo debe 
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girar en torno a los siguientes ejes básicos: organización del 
territorio, previsión y realización de equipamientos e 
infraestructuras, protección de riquezas naturales y paisajísticas, y un 
conjunto de medidas tendentes a la mejora, en definitiva, de la 
calidad de vida de los ciudadanos.
Siendo la vivienda una de las grandes prioridades del grupo popular, 
proponemos una serie de medidas que incidan claramente contra la 
especulación y favorezcan a los ciudadanos más necesitados y 
especialmente a la juventud. Para ello, lo más urgente es el sustancial
aumento de la oferta de suelo público para frenar la especulación y 
reducir así los costes de la vivienda, conjuntamente con programas 
de restauración inmobiliaria y el abaratamiento de la oferta con 
condiciones de financiación a la iniciativa privada en igualdad de 
condiciones con la promoción pública, y establecimiento de 
desgravaciones fiscales tanto a la vivienda de protección oficial 
como a vivienda libre.
Aún siendo difícil de resumir el conjunto de medidas concretas que 
nuestro gobierno dentro de las competencias autonómicas aplicaría, 
podemos señalar algunas de las más relevantes, como dotar de un 
nuevo impulso a la política de viviendas. Disminuir la carga fiscal 
sobre las viviendas con especial referencia —aunque sea este un 
tema de gobierno nacional al no incremento del impuesto sobre 
bienes inmuebles, vulgarmente conocido por todos los ciudadanos 
como «catastrazo». Facilitar la financiación con créditos a mayores 
plazos y menores intereses. Garantizar la calidad de las edificaciones 
y la defensa, en definitiva, de los derechos de los consumidores. 
Adecuación por la Generalitat de la Ley de reforma del régimen 
urbanístico y de valores a la realidad de la Comunidad Valenciana, y 
la promulgación de una ley sobre edificación que armonizará y 
vertebrará orgánicamente todo el conjunto de medidas.
En definitiva, para nosotros, el municipio como elemento más 
cercano al ciudadano, debe concebirse con planteamientos 
urbanísticos capaces de humanizar sus espacios, favoreciendo la 
integración de sus miembros en una comunidad dinámica y 
participativa. Elevando con ello la calidad y el nivel de vida que es 
nuestro principal y gran objetivo.
Es evidente que la protección del medio ambiente, dejó de ser una 
moda para convertirse actualmente en valor fuertemente arraigado en 
nuestra cultura y en nuestra forma de vida. Asumiendo esto con total 
convicción y firmeza, manifestarnos el compromiso de dar prioridad 
la tutela del medio ambiente, dirigiendo nuestra política en dos 
direcciones principales. Por un lado cuidando de los recursos 
naturales con el fin de que

Pàgina 36

puedan cumplir sus ciclos naturales, y, por otro, protegiendo y 
restaurando los recursos naturales que hayan sido agredidos o 
deteriorados, tanto por las acciones humanas erróneas, como por las 
políticas equivocadas.
Por todo ello entendemos que hay que otorgar mayor rango, dentro 
de la Administración autonómica, a la Agencia del Medio Ambiente, 
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adquiriendo el «status» de organismo autónomo dependiente 
directamente de la Presidencia de la Generalitat.
Los populares, desde nuestra acción en el Consell, desarrollaríamos 
el servicio de protección y conservación de la naturaleza, 
actualmente infradotado de medios suficientes para cumplir su 
cometido.
En el campo legislativo de medio ambiente, el delito ecológico debe 
responder al principio de que «quien contamina, paga y restaura». 
Por lo que para el desarrollo de infracciones y sanciones en materia 
de medio ambiente, es necesaria una adecuación de la Ley 
autonómica de parajes naturales a la Ley estatal 4/ 89, de 
conservación de la naturaleza, flora y fauna.
Así mismo el gobierno popular promulgaría una ley de bosques de la 
Comunidad Valenciana, a efectos de atajar en la medida de lo 
posible el pavoroso problema de los incendios forestales. Siendo la 
educación medio ambiental clave para el futuro en esta materia, se 
ampliaran los programas medio ambientales en todos los niveles de 
la enseñanza, así como se fomentará el conocimiento y 
sensibilización a todo el conjunto de la sociedad valenciana, a través 
de los medios de comunicación de titularidad pública.
También queremos manifestar en este momento, nuestra voluntad de 
atajar el problema de la contaminación específica que sufren las 
masas boscosas de las comarcas dels Ports y Alt Maestrat. Agotando 
todas las posibilidades, en cuanto a la instalación en la central de 
Andorra, de todas las medidas anticontaminantes que sean posibles. 
Demandando incluso el cierre de la misma, si dichas medidas se 
mostraran ineficaces.
Entendiendo que toda la política relacionada con el medio ambiente 
y la ecología es de vital importancia para el futuro de nuestra 
comunidad, apoyaríamos la creación de una Comisión de Medio 
Ambiente en el seno de estas Cortes Valencianas.
No es necesario destacar la importancia que la agricultura ha tenido y
tiene para el desarrollo social, cultural y económico de la Comunidad 
Valenciana. Nuestro planteamiento de la cuestión se considera desde 
el triple eje de la política sectorial, estructural y asociativa. Desde el 
punto de vista sectorial, reviste especial trascendencia la situación 
del sector hortofrutícola claramente discriminado respecto al de otros 
socios comunitarios, como Italia y Francia que cuentan con ayudas 
para exportar a terceros países y a los de la propia Comunidad 
Europea, de cuantía muy superior a las que goza España en el primer 
caso. Estándole prohibida la percepción del segundo tipo de primas, 
como también le son denegadas, en el caso de los cítricos, las ayudas 
a la reconversión.
Por todo ello, el gobierno popular de la Generalitat seguirá 
insistiendo en la finalización del período transitorio con anterioridad 
al uno de enero de 1993, fecha de entrada en vigor del acta única 
europea. Aun conociendo la imposibilidad oficial de renegociar el 
tratado de adhesión, desde dentro, desde las propias instituciones de 
la comunidad, se pueden y deben reformar ciertos aspectos nocivos 
para nuestro sector agrario. Y la experiencia nos demuestra que 
desde el Consell se puede presionar, reivindicar y exigir la mejora de 
este tratado de adhesión.
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Además de todo esto, se impulsaría y fomentaría la realización de 
una política de reconversión varietal, ampliación de los seguros 
agrarios a los daños por las lluvias, industrialización del sector, 
incentivación del mayor consumo de cítricos, y, asimismo 
proponemos la elaboración de un plan nacional citrícola, fomentando 
también la creación de interprofesionales de cara al subsector 
hortofrutícola, y la elaboración de un plan valenciano de 
competitividad de nuestras producciones agrícolas en el mercado 
europeo.
Desde el punto de vista estructural, entiende el Partido Popular que 
se han de facilitar a los agricultores los instrumentos adecuados de 
financiación. Destacando el Real Decreto 808/87, o el que lo pueda 
sustituir, dada la actual situación en el futuro para poder acceder a 
importantes ayudas nacionales y de la Comunidad Económica 
Europea a efectos de racionalizar y modernizar las estructuras 
productivas.
Finalmente respecto a la política de asociaciones, es nuestro objetivo 
la real democratización del campo valenciano para el que habrán de 
potenciarse las cámaras agrarias, abriéndose procesos electorales 
libres a través de asociaciones de agricultores y fomentando en todo 
momento su profesionalización y despolitización. Igualmente se 
fomentaran las organizaciones de productores agrarios (OPA), así 
como el cooperativismo agrario.
Es obvio nuestro desacuerdo con la actuación catastral rústica, por lo 
que insistiremos ante el gobierno de la nación sobre su injusticia y 
carácter discriminatorio. El Partido Popular procederá a aplicar en 
sus justos términos la Constitución. Extendiendo la cobertura social 
a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana por su simple 
condición de tales.
La política social debe en consecuencia ser solidaria y compensatoria 
de las desigualdades sociales. Nuestro gobierno impulsaría una 
decidida política para la tercera edad en la Comunidad Valenciana 
que incorporara a las pensiones una protección integrada dentro de 
un amplio conjunto de beneficios asistenciales, educativos y 
sanitarios. Así como pondrá en funcionamiento en nuestra 
comunidad un programa de guarderías infantiles, educación 
preescolar, etcétera, que per-mitan la efectiva incorporación de la 
mujer al trabajo y coadyuven activamente para lograr la plena 
igualdad de todos los ciudadanos de la comunidad.
La actuación pública de la Administración autonómica, en seguridad 
y salud laborales, buscará la implicación con protagonismo propio de 
empresarios y trabajadores, tanto para mejorar las relaciones 
laborales como para reducir el número de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. Nuestro gobierno establecerá también 
un ambicioso sistema de servicios sociales que de sistemática a las 
actuales organizaciones de asistencia y prestación social, aumentado 
su cobertura y garantizando su gran labor social.
Nuestra política de empleo no puede basarse en la burocratización y 
en la repetición a escala autonómica de legislaciones y proyectos 
nacionales. Sí puede y debe basarse en un estudio real de las 
necesidades de mano de obra en agricultura, industria y servicios, así 
como en programas especiales de transición escuela-empresa. Porque
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aunque no se quiera reconocer, la escuela hoy en su ciclo de 
formación profesional es la primera fábrica de parados de nuestra 
comunidad.
Habría en este sentido que hacer un amplio programa de reciclaje 
permanente en colaboración con las empresas y los agentes sociales, 
para evitar en lo posible el desempleo friccional, al que se llega por 
la obsolescencia de las técnicas de trabajo. La política que en materia 
de función pública seguiría el gobierno popular, respondería a un 
objetivo perfectamente claro, profesionalizar al máximo la función 
pública valenciana. Para ello entendemos necesario establecer la 
distinción entre los cuerpos generales del servicio civil y de cuerpos 
o escalas facultativas. Por otro lado, es urgente la generalización del 
sistema de oposición y de concurso como modo normal de ingreso 
en la función pública, así como la 
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limitación de la libre designación a los puestos de nivel funcionarial 
inmediatamente inferior al nivel político.
Igualmente se suprimirá cualquier efecto discriminatorio de la 
regulación de grado, así como se racionalizará el sistema de 
incompatibilidades y se regulará el sistema retributivo con carácter 
más homogéneo y reglado.
En materia sanitaria, asumimos plenamente los principios 
constitucionales de universalización de la salud para todos los 
españoles y convencido de la necesaria solidaridad social 
defendemos la universalización del sistema sanitario.
Queremos un sistema único y no dos paralelos, donde todos los 
recursos existentes estén integrados en el mismo. Creemos que se 
debe perfeccionar la medicina pública y potenciar a los profesionales 
que se dedican a ella, complementando esta asistencia con la 
medicina privada, con el único objetivo de que el ciudadano tenga 
unos servicios más satisfactorios, sin que esto represente 
necesariamente mayores costes para las administraciones públicas.
Defendemos pues un modelo sanitario de calidad creciente que 
alcance a todos los ciudadanos de la comunidad valenciana, al 
tiempo que se aumente la incentivación y competitividad de la oferta 
asistencial.
Para desarrollar estos principios hará falta la puesta en marcha de la 
coordinación de la red sanitaria pública y privada, que garantice la 
libre elección de médico y centro hospitalario. Y deberá hacerse una 
gestión descentralizada de áreas sanitarias y hospitales que 
funcionarían en competencia de calidad y precio entre ellos.
El ciudadano nos pide y nos exige que demos soluciones a sus 
problemas y por eso el Partido Popular de la Comunidad Valenciana 
piensa que para la defensa de la salud es necesaria la coherencia y 
armonía entre la Administración, los profesionales de la sanidad y 
los usuarios, en un marco de soluciones a sus problemas.
Todos los ciudadanos podrán elegir libremente la modalidad 
asistencial en la que quieran ser atendidos y los que prefieran el 
sistema público también podrán elegir médico de familia, 
especialista y hospital. Junto a ello se potenciará la figura del médico 
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de familia, que en relación directa con el ciudadano será apoyado y 
respaldado por los medios de diagnóstico y tratamiento que la 
moderna tecnología permite situar en los centros de apoyo sanitario.
Es un objetivo que creo por todos anhelado, suprimir las listas de 
espera mediante una mejor administración de los recursos que 
redunde en una mayor calidad asistencial y beneficio del enfermo. Se 
suprimirán las trabas burocráticas mediante la instauración de la 
cartilla individual, comenzando por el recién nacido. Tenemos el 
pleno convencimiento de que cualquier actuación en materia 
sanitaria debe ir encaminada a mejorar la oferta y aumentar la 
calidad de las prestaciones. Por lo que los profesionales de la sanidad 
deben de estar al servicio de los ciudadanos y ser atendidas sus 
sugerencias para el mejor funcionamiento del sistema.
No se puede, por una política economicista mal gestionada, poner en 
peligro a la independencia técnica y moral indispensable para el 
ejercicio de las profesiones sanitarias, por lo que desarrollaremos un 
marco jurídico que establezca con claridad las condiciones que 
deben regir las relaciones contractuales de los profesionales de la 
sanidad, sus derechos, sus funciones y sus deberes. También 
facilitaremos la promoción profesional mediante la formación 
continuada y el acceso a las nuevas titulaciones que lleven a 
incentivos económicos complementarios.
En conclusión, los recursos destinados a la sanidad deben ser 
suficientes para los objetivos trazados, pero acompañados de una 
buena gestión que debe tener un único fin, la satisfacción del 
ciudadano al recibir una asistencia de calidad en el momento que la 
necesite.
El gobierno del Partido Popular establecería también una política de 
defensa de los consumidores, que debe asegurar una protección 
eficaz contra los riesgos que pueden alterar la salud, así como una 
protección eficaz de los intereses económicos del consumidor. Todo 
ello con la necesaria información y educación de los consumidores, 
contando siempre con la activa participación de los mismos a través 
del fomento de la colaboración con asociaciones de consumidores, 
amas de casa y agentes sociales.
El modelo educativo propugnado por el Partido Popular de la 
Comunidad Valenciana, se basa en los siguientes principios: la 
educación es un derecho fundamental de los cero a los dieciocho 
años, y debe responder a los valores de la libertad, la tolerancia, la 
máxima personalización y el cultivo de la capacidad crítica de los 
individuos. El sistema educativo debe garantizar la calidad, la 
eficacia, y la homologación europea.
De acuerdo con esto, un gobierno popular haría efectiva la libertad 
de enseñanza, no interfiriendo negativamente en la autonomía 
gestión de los centros privados de enseñanza, potenciando el derecho 
constitucional a la libre elección de centro y el derecho de 
profesores, padres y alumnos a participar en la gestión de los 
mismos. Junto a ello, el Partido Popular garantizará la gratuidad real 
del conjunto del ciclo educativo básico y del bachillerato, incluida la 
educación infantil de cero a seis años.
Una homologación educativa a Europa no será posible sin un 
aumento de la enseñanza de idiomas y la implantación de la segunda 
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lengua extranjera en nuestro sistema educativo. Trataríarnos también 
de extender al máximo el bachillerato europeo en los centros de la 
Comunidad Valenciana.
Promoveremos la homologación de los funcionarios docentes con el 
resto de los funcionarios de la Generalitat, así como la elaboración y 
publicidad del mapa escolar de la Comunidad, que el Partido Popular 
viene reclamando sin éxito desde la anterior legislatura.
Afrontaríamos un ambicioso plan de formación profesional, 
agilizando, a través del Consejo General de la Formación 
Profesional, la colaboración empresa-centro de formación 
profesional. De ello, de cualquier modo, me ocuparé un poco más 
adelante.
Especialmente nos preocupa la educación especial, con el objeto de 
evitar que, los centros docentes de este tipo, se conviertan en meros 
centros de carácter asistencial. Del mismo modo, propondríamos la 
creación de un plan de educación compensatoria, y educación 
especial de adultos. Por último, confeccionaríamos un plan urgente 
de escuelas rurales de la comunidad.
Respecto a la universidad, el objetivo central del Partido Popular es 
liberalizarla, respetando el principio de autonomía recogido en la 
Constitución, a efectos de elevar su calidad y conseguir su 
homologación europea. Para ello, llevaríamos a cabo la revisión de 
sus planes de estudio y de las titulaciones, adaptándolas a las nuevas 
condiciones del mercado de trabajo y a las exigencias futuras del 
acta única europea.
Apoyaríamos decididamente la creación de universidades privadas 
en la comunidad, así como propondríamos reformas en el sistema de 
contratación del profesorado que asegurara su competencia, dignidad 
y profesionalidad.
La política cultural debe aspirar a promover la máxima libertad 
intelectual, creativa y crítica del conjunto de la sociedad valenciana. 
La sociedad civil es el auténtico sujeto productor y receptor, tanto de 
los valores, como de los bienes culturales. El Partido Popular 
propugnaría, desde su opción de gobierno, un pacto cultural con la 
sociedad civil valenciana, y dicho pacto vendría definido del 
siguiente modo: un pacto cultural con el mundo empresarial y 
financiero de la comunidad, ya que este, en absoluto, puede ser ajeno 
al mundo de la
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cultura. Para ello, impulsaremos la promulgación de una ley de 
mecenazgo y fundaciones culturales, homologable al resto de países 
de nuestro entorno.
En segundo lugar, pacto con el mundo intelectual y artístico de la 
comunidad, tendente a conseguir resultar competitivos en el terreno 
de la producción e infraestructuras culturales con las demás grandes 
capitales españolas.
En tercer lugar, acuerdo con los colegios profesionales, agentes 
sociales y asociaciones intermedias de la sociedad civil, que deben 
ser grandes protagonistas de las decisiones de política cultural.
Entendemos que la acción de la Administración en materia de 
cultura debe limitarse a potenciar las condiciones e infraestructuras 
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precisas para que sea la propia sociedad quien desarrolle en completa 
libertad la producción cultural. El papel más importante de la 
Administración es, pues, impulsar un clima tal .que permita la 
eclosión cultural de la sociedad valenciana. Es la sociedad, y no la 
Administración, la que produce cultura.
Son muchas las medidas concretas para llevar a cabo toda esta 
política a la práctica, pero me limitare’ a exponer nuestra intención 
de promulgar una ley del patrimonio cultural, así como una ley 
valenciana de la música, y la consiguiente Dirección General de 
Música, que coordine toda la política musical de nuestra comunidad.
Especialmente necesaria es la construcción de un palacio de la 
música en Alicante. También promulgaríamos una ley del libro, que 
establezca las condiciones necesarias para que se consolide en 
nuestra comunidad un sector editorial potente, como ya existe en 
otras capitales españolas.
Una política cultural que no puede hoy ignorar la importancia que 
tiene la cultura de la imagen, por lo que apostaremos decididamente 
por la consolidación de un sector audiovisual valenciano. Para ello, 
entendemos que la radiotelevisión valenciana debe ser un medio 
eficaz para conseguir estos objetivos.
También es necesario un esfuerzo, junto con Retevisión, para 
completar la cobertura de los diversos canales de televisión, públicos 
y privados, y evitar las zonas de sombra con una adecuada red de 
repetidores.
Naturalmente, el Partido Popular aspira y desea para nuestra 
comunidad la sede de Euronews, el canal europeo de noticias que 
proyecta la Unión Europea de Radiodifusión. No habrá que regatear 
esfuerzos para conseguirlo, como tampoco los regatearemos en el 
empeño de modernizar la industria audiovisual y de comunicación en 
la Comunidad Valenciana.
El Partido Popular entiende que hay que ofrecer una respuesta global 
a la problemática juvenil, si queremos que la juventud sea y se sienta 
un sector social protagonista de la vida política, social y cultural de 
nuestra comunidad y municipios. Una auténtica política de juventud 
ha de ser por encima de todo la necesaria aportación a la 
consolidación de una cultura participativa y auténticamente 
democrática.
La apuesta del Partido Popular está ligada a la libertad y a la 
iniciativa social. La Administración facilitará los medios, pero no 
dirigirá las actividades.
Nuestro gobierno promocionará un programa de empleo juvenil, 
sustentado en tres pilares básicos: la confianza en la libre iniciativa 
privada, el empleo público y el incremento de la calidad en la 
formación. Para ello, entendemos como urgente necesidad social el 
formar a los jóvenes para la competitividad, a través de acuerdos de 
cooperación universidad-empresa que homologuen a nuestra 
juventud con la europea.
Desde la plena convicción de que la práctica deportiva constituye un 
elemento esencial en el desarrollo de la persona, entendemos que la 
acción de nuestro gobierno debe encaminarse a potenciar el deporte 
en sus tres ámbitos: escolar, base y de competición, a través de tres 
actuaciones básicas: la creación de la Escuela del Deporte de la 

89

90

91

92

93

94

95

96

97

..Administració

..Administració

Topos 2

..Comunitat

..Comunitat

..Comunitat

..Administració

..Govern

..Govern

..Comunitat



Comunidad Valenciana, la creación del Instituto Valenciano de 
Educación Física y Deportiva y por último, la tramitación de una ley 
valenciana del deporte que armonice, regule, promocione y ampare 
toda la práctica deportiva en nuestra Comunidad Valenciana.
Hay dos cuestiones que son objeto hoy de grave preocupación para 
los ciudadanos: la seguridad ciudadana, y el problema de las drogas. 
A los planteamientos del Partido Popular me referiré a continuación.
Entendemos que la seguridad ciudadana es la condición que permite 
el ejercicio de las libertades públicas y privadas. Para nosotros, si la 
libertad es la capacidad de elegir, la seguridad es la atmósfera de 
toda libertad. El ejercicio de la primera, queda limitado por la 
inexistencia de la segunda.
Para que una sociedad moderna y democrática esté bien defendida, 
no basta la existencia de nuevas formas jurídicas, sino que son 
necesarias las políticas de apoyo que permitan que aquellas sean 
eficaces, por lo que un gobierno popular pondrá todos sus medios 
para devolver la seguridad a las calles y erradicar la delincuencia, 
usando cuantos recursos legales y policiales estén a nuestro alcance.
Entre otras cuestiones, destacaría la creación de la policía 
autonómica, considerando la necesaria coordinación con las fuerzas 
de seguridad del estado y policías locales, para conseguir la mayor 
eficacia al menor coste. Habría una mayor presencia de las fuerzas 
de seguridad en la calle, implantando la policía de barrio y la de 
vigilancia nocturna. Potenciaríamos las juntas locales de seguridad, y 
se elaborarían planes específicos de guardería rural en la Comunidad 
Valenciana.
Debido a pasadas y amargas experiencias, dedicaremos también 
especial atención a la protección civil, teniendo en cuenta, de modo 
específico, los habituales riesgos de avenidas, inundaciones e 
incendios forestales.
La drogadicción adquiere cada día en nuestra comunidad tintes más 
preocupantes. Tenemos como uno de nuestros objetivos más 
importantes, luchar contra esta lacra social, por un lado, y rehabilitar 
adecuadamente a los enfermos por drogas, por otro. Además de ello, 
propondríamos también un plan de prevención, para disuadir la 
demanda y el consumo.
Entre las medidas para combatir, con toda dureza, la oferta, es decir, 
el tráfico y la venta al consumidor por pequeños traficantes, se 
implantarían severos controles contra el consumo de drogas en 
lugares públicos, incluidas las sanciones que las leyes vigentes nos 
permitan.
Instaremos al Gobierno central y en las Cortes españolas para la 
modificación de la legislación actual, especialmente la falsa 
distinción entre drogas duras y drogas blandas, y la tipificación penal 
del consumo público, endureciendo las penas por delito de tráfico o 
inducción, con la obligatoriedad de cumplimiento total de las 
mismas.
En este aspecto, y siendo muy sensibles a todas las medidas de 
rehabilitación y curación, seremos intransigentes en la persecución 
del tráfico, hasta conseguir su erradicación de la Comunidad 
Valenciana.
Hay un sector, clave en nuestra economía, que atraviesa una grave 

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

..Comunitat

..Ciutadania

..Ciutadania

..Ciutadania

..Govern

..Autonomia

..Estat

..Comunitat

..Comunitat

..Centralista

..Govern

..Comunitat



crisis, que no por negar la resulta menos evidente: el sector turístico. 
Nuestro partido se compromete a impulsar desde el gobierno a este 
sector que representa, como digo, una de las más importantes fuentes 
de ingresos para nuestra comunidad. Hemos de lograr la 
consolidación y desarrollo cualitativo de la oferta turística regional.
Para ello, elaboraríamos un plan urgente de actuación autonómica, 
con el objetivo de paliar las graves deficiencias estructurales e 
infraestructurales de los servicios básicos. Las soluciones pasan por 
la limpieza y ordenación de playas y
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costas, mejoras en abastecimiento de agua, residuos sólidos y 
vertederos, red viaria local y comarcal, planes de seguridad 
ciudadana, etcétera. La ampliación de aeropuertos, la llegada del tren 
de alta velocidad, las autopistas, son también básicos en esa acción 
urgente.
Junto a ello, la formación y reciclaje de los profesionales del sector, 
la modernización de la planta hotelera, la mejora y preservación del 
entorno ecológico y de la calidad medioambiental, así como la 
ampliación de la oferta turística, primando e incentivando proyectos 
de calidad que la complementen y diversifiquen, son, en nuestra 
opinión, claves del éxito futuro.
Finalmente, afrontaríamos de una vez por todas, la problemática del 
municipio turístico, propugnando las acciones legislativas 
necesarias, que corrijan el desequilibrio presupuestario entre los 
recursos generados por estas poblaciones y los costes de 
infraestructuras y servicios que las mismas tienen que prestar, para 
una población muy superior a los vecinos habituales.
Por razones que, pienso, son conocidas, nuestra Comunidad 
Valenciana ha quedado en un plano muy secundario a la hora de las 
inversiones y la atención económica del gobierno central.
No estamos en esa diagonal ficticia Barcelona-Madrid-Sevilla, que 
puede dividir más que desarrollar y los grandes proyectos han pasado 
de largo en nuestra tierra.
Y a pesar de todo, el año 1993, nuestra comunidad va a tener que 
hacer frente a un nuevo modelo, a una nueva competencia, derivada 
del acta única europea.
Es preciso, pues, y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana 
lo propone, un pacto integral de todas las fuerzas políticas, primero, 
y de las fuerzas sociales, después, para hacer frente a la nueva 
situación.
Se trataria de plantear las estrategias para poder tener opción al éxito 
en el futuro inmediato, porque si pensarnos que con la política 
emanada del Estado es bastante, muy posible-mente el nivel de vida 
y desarrollo de todos los valencianos se verá muy deteriorado en el 
inmediato futuro de la Europa de las regiones.
La primera cuestión a abordar sería un cambio cualitativo en las 
prioridades que persiguen los presupuestos de la Generalitat, de tal 
modo que, para el próximo bienio y como primer paso. las 
prioridades fueran marcadamente a la inversión, con una reducción 
importante del gasto corriente, y con tres finalidades prioritarias: 
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formación de capital humano; creación y consolidación del activo 
físico social, coherente con Europa; y equipamiento de la 
Administración y su entorno.
Creo que todos somos conscientes de que, a pesar del tópico del 
levante feliz, nuestra riqueza nos ha venido dada por el trabajo 
constante y exhaustivo de todas las ramas de actividad.
Hoy los sectores tradicionales de nuestra agricultura e industria se 
encuentran inmersos en una crisis en la que las políticas de 
escaparate o dirigistas de nada sirven. Decía Goethe, y yo lo 
comparto, que «el mejor gobierno es aquel que nos enseña a 
gobernarnos nosotros mismos.» Con esta reflexión como referente, 
nosotros propugnamos la realización de un vasto programa de 
formación de capital humano, con la reforma global de los esquemas 
de formación actuales, que den versatilidad y mayor eficacia al 
enorme capital humano de nuestra Comunidad, que es su primera 
riqueza.
Para que esta formación fuera sólida y eficaz, debería ser asumida, 
en buena parte, por los agentes sociales, y hacer entre todos, un 
pueblo más culto y más preparado para la nueva Europa.
En cuanto al activo físico social, tendrían que pactarse las 
preferencias, tanto en infraestructura como en servicios públicos, de 
tal modo que hubiese objetivos temporales, fáciles de controlar en su 
ejecución.
Aquí, para hacer una sociedad más participativa y, a la vez, 
conseguir una mayor rentabilidad y eficiencia de las dotaciones 
presupuestarias, habría que estudiar la necesaria colaboración y 
concesión al sector privado del desarrollo y ejecución de servicios 
previstos presupuestariamente. Se evitarían crecimientos de costes y 
de estructures, a la vez que se constataría cómo la colaboración es un 
arma eficaz y de progreso, e incluso podría iniciarse la rentabilidad 
de algún servicio público.
Hoy, más del cuarenta por ciento del P.I.B. de nuestra comunidad, es 
utilizado y consumido por el sector público; de ahí la importancia de 
ser eficaces, y de aportar satisfacción creciente al ciudadano, usuario 
de todos los servicios públicos.
Para conseguirlo, propondríamos la racionalización y evaluación de 
la gestión de los mismos, de modo que los que los gestionan tuvieran 
una clara y directa responsabilidad sobre ellos.
En este pacto, habría que reservar un lugar específico para las 
pequeñas y medianas empresas, no sólo porque son la casi totalidad 
de nuestro tejido empresarial, sino también, porque de ellas 
dependen dos variables muy importantes para nuestra comunidad: el 
empleo y la inversión privada.
A las PYMES no se puede ir con tratos discriminatorios ni con falsas 
protecciones reglamentarias que al final sólo protegen la ineficiencia, 
sino con planteamientos positivos que conlleven sinergias entre ellas 
mismas, las hagan más competitivas, y las prepare para la lucha dura 
de la supervivencia en el Mercando Único Europeo.
Hablando de las PYMES, y por una efectiva defensa de las mismas, 
habría que incluir dentro de este planteamiento un compromiso de 
modificación de las normas de contratación de la Administración 
Autonómica, de tal manera que se garantice la libre concurrencia de 
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todas las empresas que lo deseen a los contratos y suministros 
públicos, con posibilidades de su consecución derivadas sólo de la 
oferta sin otro tipo de adscripciones.
Y también a este pacto relativo a los activos físicos sociales debería 
incluirse un apartado específico de la vivienda social, basado en un 
pacto Generalitat-Municipio-Iniciativa privada, que hiciera efectiva 
una opción real a la propiedad de la vivienda para todos los 
valencianos.
Aquí, señoras y señores diputados, estoy convencido de contar con la 
predisposición y compromiso de la nueva alcaldesa de Valencia e 
ilustre miembro del Partido Popular, así como del alcalde de la 
ciudad de Castellón. Estoy seguro que vamos a ayudar a cumplir un 
compromiso electoral de otro Grupo Parlamentario y que dentro de 
cuatro años anotarán el éxito en su haber. No me importa, lo 
importante no es quién hagan las viviendas, lo importante es que se 
hagan las viviendas.
La administración y los entes y empresas de su entorno también 
necesitan una serie de ayudas específicas de equipamiento básico 
para cumplir con sus importantes misiones con eficacia y eficiencia. 
Esto es, sin ser ni imponer un retardo a los ciudadanos, agentes 
sociales y empresas en sus relaciones con la administración.
No se puede pedir a los funcionarios y a la administración más 
eficacia sino se le dota de los elementos mecánicos imprescindibles, 
y entre ellos habría que hablar urgentemente de un plan informático 
integral, único para toda la administración. Junto a ello, y para los 
funcionarios habría que establecer unos programas de reciclaje y 
recalificaciones continuadas.
En definitiva, cambiar la imagen y la realidad del trabajo 
administrativo en la Generalitat y sus dependencias, y hacer que esta 
sea motor e impulso de las relaciones sociales y económicas.
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Termino volviendo a ofrecer todo el Grupo Popular y al partido que 
lo sustenta en el afán común de hacer que entre todos nuestra 
comunidad deje de estar en la línea de las desfavorecidas, para pasar 
a ser de las primeras, no sólo de España sino de toda la Comunidad 
Europea.
Para que volvamos a valorar el trabajo bien hecho, sea quien sea el 
que lo hiciere, para que calidad y cantidad de bienes y servicios se 
ofrezcan a todos los valencianos. Para que, en definitiva, todos los 
habitantes de Alicante, Castellón y Valencia, de nuestra comunidad, 
sean cada día un poco más felices, más cultos, más libres. En 
resumen, más ciudadanos.
Señor Presidente, señorías, voy terminando, pero antes hay una gran 
cuestión que entiendo debía de ser objeto del consenso de toda la 
Cámara, de todos los Grupos Parlamentarios, sería un pacto 
institucional por la Comunidad Valenciana con el objetivo de 
alcanzar las mayores cuotas de autogobierno posibles dentro de la 
Constitución mediante la asunción y desarrollo competencial.
Especial importancia tiene en este sentido la inclusión en el Estatuto 
de Autonomía de las competencias hoy transferidas a nuestra 
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comunidad a través de la Ley Orgánica de Transferencias a la 
Comunidad Valenciana, conocida como LOTRAVA. Creo que la 
Comunidad Valenciana, tan nacionalidad histórica como la 
comunidad autónoma que más crea serlo, debe de asumir como 
propias estas competencias, y no como competencias delegadas que 
pudieran ser recuperadas por el Estado si así lo decidieran las Cortes 
Generales, por tanto fuera de esta Cámara que representa la 
soberanía popular del pueblo valenciano.
Asimismo se impulsaría el total desarrollo legislativo del marco 
estatutario, y de forma especial el Proyecto de Ley de iniciativa 
popular, así como se facilitaría la creación de cuantos mecanismos 
de control del ejecutivo se quisieran establecer por estas Cortes 
Valencianas, incluidas, naturalmente, cuantas Comisiones de 
Investigación fueran necesarias para dar a la tarea política la mayor 
transparencia y acabar con la sensación, desgraciadamente arraigada 
en la sociedad, de la existencia de demasiados casos de tráfico de 
influencias o de utilización de información privilegiada.
Creo que los políticos hemos de contribuir los primeros a evitar esta 
sensación en la opinión pública, y estos mecanismos democráticos 
son una oportunidad que no tenemos derecho a desaprovechar.
Finalmente, y dentro de este pacto de desarrollo institucional, sería 
necesario, y así lo propondremos, establecer una serie de normas 
reglamentarias al menos tendentes a impedir el espectáculo poco 
edificante de los trasiegos de Grupos Parlamentarios. En definitiva, 
de acabar con el moderno fenómeno del transfuguismo político. Con 
el escaño en el bolsillo, que desprestigia a la clase política que lo 
práctica, y defrauda y traiciona la voluntad de los votantes, que es, 
como todos sabemos, la base del sistema democrático.
Cumpliré ahora el trámite de pedir la confianza a sus señorías con 
poca esperanza, la verdad, pero con la convicción y la fuerza serena 
y responsable de asumir el espectacular aumento de apoyos recibidos 
por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana en las pasadas 
elecciones.
Tengo la seguridad de que en la próxima legislatura se producirá un 
cambio de mayorías que propiciará la alternancia en el poder, esencia
de la democracia.
En esta ocasión soy consciente, y lo acepto y acato, que no obtendré 
el respaldo mayoritario de la Cámara, pero sí el respaldo a la 
alternativa que será realidad dentro de cuatro años para dar 
satisfacción a los deseos de tantos ciudadanos, pero sobre todo a las 
ilusiones y esperanzas de esta bendita tierra.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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Senyor president.
Senyores diputades i senyors diputats.
Comparesc davant vostès com a candidat del Grup Parlamentari 
Nacionalista Unió Valenciana, per a fer manifest que en el marc de 
la seua tercera legislatura, aquesta Cambra va a procedir a l’elecció 
de qui en els pròxims quatre anys deu ser i exercir com a President 
de tots els valencians.
Aquesta elecció es produirà al si d’un Parlament que ha vist alterada 
sensiblement la seua composició respecte a l’ anterior. De sis grups 
parlamentaris, avui som quatre els qui la constituïm. La voluntat 
manifestada per les valencianes i els valencians el passat dia 26 de 
maig ha clarificat notablement el mapa polític valencià. Unió 
Valenciana s’ha configurat com l’única opció nacionalista amb 
suport electoral significatiu com a conseqüència de la voluntat de la 
societat valenciana. Aquest es i no altre, el motiu que ens du, 
prescindint de raons aritmètiques, a presentar la nostra candidatura a 
la més alta institució del govern valencià.
La responsabilitat d’aquesta Cambra en aquest període decisiu on 
estem donant els primers passos, és sens dubte extraordinària i ens 
obliga a tots els grups a fer un especialíssim esforç a l’hora de 
clarificar posicions i concretar objectius. Unió Valenciana en aquest 
sentit afronta aquest període en la ferma voluntat d’aprofundir en 
l’autogovem en la defensa de la personalitat valenciana i en la 
consecució d’una societat basada en el treball, la llibertat i el progrés 
social.
No hem d’oblidar que encara ens trobem en un moment difícil per a 
la nostra nacionalitat que està sotmesa a una amenaça contra la seua 
personalitat, contra la seua cohesió, contra el seu equilibri territorial, 
contra la seua economia i contra la seua realització política.
Tot això fa que ens hem de plantejar els pròxims quatre anys com a 
decisius i sota el signe de ser o no ser una comunitat amb un status 
polític propi i diferenciat, la Comunitat Valenciana, el Regne de 
València. La nostra és una societat lamentablement invertebrada, 
encara sense consciència de poble, sotmesa a les conseqüències de 
segles d’incomprensió, de banderes, d’insolidaritat, de discrepàncies 
internes i sotmesa també —per què no dir-ho— a l’ambició de 
determinats polítics que avui en dia continuem alimentant eixos 
sentiments distorsionadors en benefici propi.
Però tot açò ho podem i ho hem de superar, ens ho hem de proposar, 
si fiquen en joc les nostres energies i si fem de la vertebració i 
construcció de la nacionalitat valenciana un objectiu prioritari.
Aquesta és la posició i el compromís d’Unió Valenciana. El 
nacionalisme d’Unió Valenciana és l’instrument idoni que la societat 
necessita per a cometre la labor de vertebración, d’identificació de 
voluntats que la nostra comunitat demana per afrontar en un mínim 
de garanties els reptes que se’ns plantegen a les portes ja del segle 
XXI.
Molta és la tasca, estructurar la societat civil valenciana; modernitzar 
la seua economia; fer més dinàmiques les seues institucions; 
promocionar la nostra cultura; dotar-nos de les infraestructures 
necessàries. En definitiva, il· lusionar el nostre poble, tonar-li la fe en 
si mateix, en el seu futur, dotar-lo d’un projecte comú, d’una tasca 
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comuna que siga capaç de traure el millor de cadascú de nosaltres.
I es ací on Unió Valenciana està jugant i jugarà un paper decisiu, 
perquè a ningú no ens cap dubte que és una concepció moderna, 
progressista i solidària del nacionalisme l’única via per a poder 
assolir aquests objectius.
Senyories, el Grup Parlamentari Nacionalista d’Unió Valenciana 
representa un partit al servici dels interessos i les llibertats de la 
nacionalitat valenciana, a la qual vol ser útil sense discriminació, 
propugnant un estat espanyol en el qual per les seues estructures 
econòmiques, socials i culturals càpia la nostra comunitat en aquest 
triple terreny tal i com volem.
El treball eficaç al servici del nostre poble sols pot fer-se des d’un 
partit d’obediència estrictament valenciana, d’un partit que no 
depenga de directrius centrals, de lleialtats de classe o de pressions 
de determinats grups d'interès. Puc assegurar-los en qualsevol cas 
que el desitjat camí cap al progrés no passa per ressuscitar fórmules 
del segle XIX.
El bipartidisme que pareix constituir la panacea per a determinats 
sectors i que hui arrepleguen populars i socialistes, a vegades amb un 
fanatisme propi de conversos, acredita una visió política pròpia de 
cecs i de cert esperit victorià i acomodatici en els seus dirigents.
Però aquesta qüestió mereix que ens parem a analitzar-la encara que 
siga per damunt, damunt. El model que ens ofereixen pretén 
construir l’estructura política de la nostra comunitat i de l’Estat 
espanyol en funció d’una divisió de la societat en esquerres i dretes. 
Obliden els qui ho propugnen que es tracta d’un model totalment 
passat i en tan poca vigència com plantejar en aquest moment un 
debat entre carlistes i isabelins.
El partiment de la societat en dretes i esquerres tingué, sense dubte, 
el seu moment històric que podem situar en el interval que va des 
dels primers anys del segle passat fins a mitjans dels que ens ha tocat 
viure. Sols troba aquesta divisió la seua natural prolongació en les 
societats culturals i econòmicament més endarrerides. I per aquesta 
raó aquest model no cap en la Europa dels anys noranta.
Senyores i senyors diputats, no té cap sentit pretendre mantindre 
artificialment una construcció basada en l’existència de dos models 
de societat, quan en realitat no és així. Ningú no discuteix hui 
l’economia de lliure mercat, la protecció social, la integració en 
Europa, el model fiscal. Curiosament la banca obté en un model 
socialista més beneficis que mai, i la dreta ja no parla tant de 
l’eficàcia dels imposts.
Hui per hui ni tan sols els escàndals financers són patrimoni dels 
conservadors, i aquí estan les proves, no crec que siga necessari 
entrar en detall en casos que estan en la memòria de tots. Pareix que 
qui segueix anclat en eix discurs no sap que hui el debat mundial ja 
no és dreta o Esquerra, sinó nord-sud.
En la construcció de l’Europa que ens ha tocar viure la qüestió està 
entre regions més o menys desenrrotllades i que el nuc gordià de la 
política espanyola i valenciana, el gran debat nacional estriba en la 
concepció centralista o autonomista de l’Estat, i ens preocupa molt 
que els que van a regir els destins de la nostra comunitat parega que 
ho ignoren.
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Vertaderament la memòria històrica d’aquesta terra desaconsella 
repetir errades del passat, incidir en divisions que s’han constituït per 
regla general en el pitjor lastre per al progrés del nostre poble. En un 
model que ha ficat la polèmica per damunt de la idea, i la 
confrontació per damunt del treball solidari.
Des del Grup Parlamentari Nacionalista d’Unió Valenciana no 
trobem altres raons en els que pretenen la pervivència d’una fórmula 
ruïna i desfassada, com és la bipartita en funció de dretes i esquerres, 
que el desig de perpetuar-se en el poder d’uns, l’obtusa terquedat 
d’altres i la falta d’imaginació de tots.
Unió Valenciana té al llarg d’aquesta legislatura l’ambició legítima 
de convertir-se en la consciència nacional i nacionalista d’aquesta 
Cambra. En aquest sentit Unió Valenciana va a propugnar, va a 
lluitar per l’ augment de les competències de la nostra comunitat. 
Afavorirà la creació de la policia autònoma; propiciarà la 
promulgació de normes que regulen aspectes tan necessàris com en 
el sector agrari les Cambres Agràries, o la Llei de la Música 
Valenciana, completant eix important projecte que per a la 
Generalitat significa «Música-92».
I, entre altres, hem de prendre l’assumpció de competències en 
matèria de protecció civil; la posada en funcionament de figures tan 
necessàries com el Síndic de Greuges, i l’adopció de mesures urgents 
per al rellançament de la nostra economia, les nostres 
infraestructures, l’urbanisme i la vivenda.
Permitiu-me, senyories que en aquesta qüestió m’esplaie un mica 
més per a determinar quines són al nostre juí les línies fonamentals 
de la política econòmica que farien possible eix necessari 
rellançament.
En primer lloc és necessària una modificació del sistema de 
finançació de la nostra Comunitat Autònoma, perquè l’autonomia 
financera és requisit indispensable per al desenvolupament de la 
Comunitat Valenciana en el marc de l’assumpció de plenes 
competències.
Així el nou sistema de finançació haurà de tindre en compte els 
següents criteris: implantació d’un model d’acord econòmic que li 
permeta a la Comunitat Valenciana gestionar directament tots els 
recursos per mig del sistema impositiu que configuren els 
pressuposts d’ingressos. Renegociació del sistema de repartiment 
dels recursos que incorpore al fons de compensació interterritorial en 
atenció directa a les propostes de projectes d’inversions que es 
plantegen des de les distintes comunitats amb la finalitat que 
desapareguen els desequilibris regionals existents.
Per a aconseguir el model de finançació que proposem és necessària 
una nova configuració del sistema tributari de la Comunitat 
Valenciana en base a una modificació de la cessió de tributs, del seu 
abast i condicions a l’empar de la Llei General Reguladora de 
Cessions de Tributs de l’Estat a les Comunitat Autònomes.
Els objectius bàsics d’aquest nou model de finançació són per una 
banda la potenciació i el desenvolupament econòmic de la nostra 
Comunitat en el marc d’un model econòmic basat en la lliure 
iniciativa privada, en la participació amb caràcter subsidiari del 
sector públic. I per altra, aconseguir una distribució més equitativa 
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de la riquesa entre els nostres conciutadans basant-nos en un adequat 
equilibri econòmic comunitari.
En segon lloc una altra de les línies prioritàries de política 
econòmica en la Comunitat Valenciana és la de canalitzar les 
inversions públiques cap a la nostra comunitat. En aquests anys de 
Govern socialista la Comunitat Valenciana ha tingut molt poca 
participació en les inversions de l’estat. La programació d’inversions 
en infraestructures s’ha vingut fent sota un prisma d’ oportunitat 
política i no atenent les necessitats reals de la nostra terra.
Se’ns ha assignat uns percentatges mínims i totalment insuficients 
dels recursos estatals que no guarden cap relació en la dimensió de 
les variables sòcio-econòmiques de la nació valenciana, com és per 
exemple l’ aportació al valor afegit brut de l’estat. I fins i tot per 
l’efectivitat productiva que poden tindre les inversions en la 
Comunitat Valenciana donat el seu potencial de desenvolupament.
Perquè en realitat, senyores i senyors diputats, la Comunitat 
Valenciana compta amb unes infraestructures molt deficients com és 
una xarxa de carreteres en un traçat i en una amplària inadequades. 
Un sistema de transports ferroviari que té greus problemes de 
seguretat i velocitat donat el gran nombre de passos a nivell 
existents, d’interferències urbanístiques i de desconnexió entre les 
línies ferroviàries. El transport aeri està limitat en la seua capacitat 
mentre altres comunitats compten amb importants plans d’ampliació.
El balanç global dels recursos hidràulics és clarament nagatiu i es 
caracteritza per la deficient qualitat, la irregular distribució espacial i 
temporal dels mateixos, així com en un risc endèmic d’inundacions.
La nostra actual xarxa de telecomunicacions és totalment insuficient, 
traduint-se en saturacions i acumulacions de demandes insatisfetes. 
Per tot això la política econòmica valenciana en matèria d’inversions 
ha d’en caminar-se, per una part a l’elaboració d’un Pla d’Inversions 
d’acord amb les necessitats reals per a ampliar i adequar les 
infraestructures existents en la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu 
d’aconseguir potenciar l’ activitat econòmica i una distribució 
territorial més equilibrada de la mateixa.
I, per altra, potenciar la modernització de l’estructura productiva de 
tots els nostres sectors agrícoles i industrials, fonamentant al mateix 
temps la implantació de noves activitats amb perspectives de futur. I 
tot això ha d’ aconseguir-se en la integració de les actuacions de 
totes les administracions públiques.
Senyories, la tercera línia d’actuació de la política econòmica 
valenciana ha de ser l’aplicació d’una correcta i eficaç política 
d’incentius regionals. La incentivació econòmica per a la 
implantació de noves indústries a la nostra comunitat no pot resultar 
eficient si no comptem en una adequada i completa xarxa de 
telecomunicacions, de transports ferroviaris, de carreteres, d’una 
competitiva estructura portuària i aèria, ja que les decisions 
empresarials no es prenen només pels incentius i subvencions 
aplicats en una determinada àrea geogràfica, sinó també pel suport 
d’infraestructura global existent.
Per tant, han d’arbitrar-se uns adequats incentius regionals com a 
mida de recolzament al desenvolupament econòmic de la nostra 
terra, amb l’objectiu d’explotar totes les possibilitats potencials de 

29

30

31

32

33

34

35

36

..Ciutadania

..Comunitat

..Comunitat

..Govern

..Comunitat

Topos 1

..Estat

..Terra

..Estat

..Nació

..Estat

..Comunitat

..Comunitat

..Comunitat

..Comunitat

..Terra

..Administració

..Regió

..Comunitat

..Regió

..Terra



creixement de cadascuna de les nostres comarques.
La quarta línia d’actuació que ha de marcar la política econòmica en 
la Comunitat Valenciana és el desenvolupament d’una política 
pressupostària eficient en totes les nostres administracions públiques.
Unió Valenciana propugna una política fiscal i financera que pose en 
mans de la iniciativa privada el percentatge adequat d’estalvis i 
mitjans financers, quedant en mans del sector públic el necessari per 
a la missió específica pròpia del mateix. i la seua labor subsidiària al 
respecte.
El Grup Parlamentari Nacionalista Unió Valenciana defensa una 
política de racionalització al creixement d’imposts i gravàmens, 
reduint paral·lelament l’augment de la despesa pública, propiciant 
una major atenció al control del mateix en una Administració 
austera, en què les competències estiguen molt definides i els nivells 
de productivitati eficàcia tendesquen a assimilar-se als del sector 
privat.
Per altra banda, Unió Valenciana —i és una obligació 
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primordial dir-ho -espera durant aquesta legislatura no haver 
d’assistir a espectacles tan vergonyosos com el que es donà davant 
aquesta Cambra amb motiu de la recent reforma de l’Estatut 
d’Autonomia. Admetre mansament el retall en les competències del 
nostre Estatut, i, per tant, de les llibertats del nostre poble, 
constitueix una actitud vergonyosa i covard. Però propiciar-ho, 
propiciar-ho afegeix a aquestes característiques una falta de raó i un 
anar contra nosaltres mateix i contra el nostre futur.
Mesures com eixa desprestigien la institució i fins a cert punt, 
deslegitimen en la seua funció de parlamentaris autonòmics als qui 
les prenen. Entendran doncs com a raonables els nostres dubtes sobre
la creença de determinats grups en la pròpia raó de ser d’aquest 
Parlament, o almenys en el paper que ha de jugar. I per tant, està més 
que justificada la nostra voluntat de convertir-nos en la consciència, 
o si ho prefereixen, en el despertador nacionalista de tots.
No hem d’ oblidar, i aquesta Cambra menys que ningú, que els 
valencians som per tot tipus de raons una nació dins d’un Estat. Però 
eixa desconfiança de què els parlava no sols té el seu origen en la 
manca de fe que alguns demostren en el treball que desenrotllem, les 
seues arrels són més fondes.
Senyores i senyors diputats, la gestió del govern de la Generalitat, ha 
sigut de tot menys satisfactòria. Els necessaris recursos del govern 
central no han arribat. La situació de les nostres infraestructures és 
totalment deficitària, el tren de gran velocitat no passa per València. 
Els afectats de les riuades encara estan sense cobrar les 
indemnitzacions que els corresponen. La seua política medio-
ambiental ve definida tant per la inactivitat com per la successió de 
desastres ecològics. La cultural i educativa és ambigua, quan no 
totalment anti-valenciana. La pujada econòmica no arriba. Les 
nostres exportacions retrocedeixen. La nostra agricultura i sectors 
estratègics de la nostra indústria es troben en crisi. I la desocupació 
continua sent major que la mitjana espanyola.
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En segon lloc, vull manifestar-los la gran preocupació del nostre 
grup per les actituds que el Partit Socialista Espanyol està adoptant 
des de fa temps, actituds que es veuen reflectides en les últimes 
mesures adoptades pel govern de l’Estat. En pocs mesos han volgut 
promulgar una Llei de Seguretat Ciutadana que retalla perillosament 
les llibertats públiques. Ens amenacen en una reforma del Codi Penal 
que no penalitza el consum de drogues però pretén lligar la llibertat 
de premsa. Mantenen una injusta i desproporcional Llei d’Hont. 
Aquestes i altres mesures constitueixen un escaló més en la carrera 
que han mamprès i que per dies es pareix més a models com el del 
PRI mexicà, en detriment dels seus homòlegs europeus.
Finalment la doble actuació d’uns i d’altres, les contradiccions 
constants entre el que diuen i el que fan en el Congrés dels Diputats i 
el que després ens conten en aquesta sala o a l’inrevés, ens fan 
dubtar de la sinceritat de les seues intencions i li fa molt xicotet 
servei als interessos de la nostra comunitat.
Populars i socialistes, socialistes i populars utilitzen massa vegades 
aquesta Cambra com a un fòrum on justificar els desaguisats i els 
greuges que en la vila i cort fan, permeten o toleren als seus 
superiors. I l’ús d’aquesta Cambra com a plec de descarregs no es 
més que la conseqüència de la poca fe que tenen vostès en la 
institució autonòmica i el reflex de les maneres centralistes que no 
aconsegueixen lliurar-se.
Avui ens trobem en un encreuament històric, i València s’enfronta a 
grans reptes. El resultat de la nostra capacitat, la de tots els grups 
d’aquesta Cambra per a afrontar-los determinarà el futur d’aquesta 
comunitat per a les pròximes dècades. L’entrada en vigència de 
l’acta única europea, la potenciació de la nostra comunitat en el marc 
de l’Europa de les regions, la nostra projecció a nivell nacional i 
internacional, la nostra capacitat d’ influir en les grans decisions del 
govern central i la dignificació de la vida política, són qüestions 
fonamentals que necessiten per al seu adequat tractament d’ un 
govern autonòmic ferm i reivindicatiu.
La seua capacitat de maniobra serà l’element determinant de les 
possibilitats valencianes d’afrontar amb optimisme i eixir en bé 
d’aquests reptes. Sorgeix doncs d’ aquesta afirmació una pregunta 
que a tots ens preocupa després de quasi deu anys d’autonomia.
El qui mana en la Comunitat Valenciana? Açò vol dir, plantejar amb 
realisme quins poders o institucions públiques determinen el 
desenrotllament sòcio-econòmic de la nostra comunitat. Qui decideix
la creació de grans vies de comunicació. Quí fa i aprova les grans 
operacions financeres. Qui adopta les mesures més fermes en la 
lluita contra la delinqüència o el tràfic de drogues. Qui estableix les 
normes bàsiques del sistema educatiu. I un llarguíssim etcètera. 
Després de nou anys d’Estatut d’Autonomia.
Ha quedat demostrat que les institucions autonòmiques sorgides de 
l’Estatut de juliol del 82, prenen els acords i mamprenen les 
actuacions de menys transcendència. Les institucions valencianes fan 
la lletra xicoteta i influeixen més o menys en les decisions adoptades 
pel govern central, segons l’assumpte que es tracte, i de l’habilitat 
negociadora en cada moment.
Per això, Unió Valenciana vol aprofundir en el nostre autogovern i 
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aconseguir les màximes cotes competencials, doncs l’experiència 
desgraciadament ha demostrat que el poble valencià segueix sense 
determinar ni decidir allò que ha d’incidir en el seu futur, en les 
trascendents decisions adoptades. El parlament valencià ha de ser la 
Cambra legislativa que legisle sobre aquells temes essencials que la 
col·lectivitat reclama, l’Estatut d’Autonomia resulta insuficient. La 
realitat demostra dia a dia que el poder segueix concentrat en el 
govern central, en especial en allò que és essencial. La realitat no es 
pot obviar.
En 1’ inici de la tercera legislatura les Corts Valencianes han d’ 
afrontar amb fermesa una nova estructura de l’Administració política 
valenciana. L’autogovern ha de tenir una plasmació administrativa 
molt més clara i coherent i per damunt de tot, efectiva. No n’hi ha 
prou en el govern de la Generalitat ni en el Parlament sols. Cal crear 
els fonaments de la divisió comarcal, creant els òrgans intermedis 
que acomplesquen les seues funcions d’ajuda i col·laboració en els 
municipis. Hem, per últim, d’afrontar també la reforma d’aquesta 
institució, acostar-la al poble, ala realitat, fer més lleuger el seu 
funcionament i fer-la més digna com a primera institució política de 
la nostra comunitat.
Això ho aconseguirem si som capaços de fer realitat un conjunt de 
propostes que el grup parlamentari nacionalista Unió Valenciana 
ofereix al Consell de la Generalitat i que constituiran la base sobre la 
que es puga negociar, dialogar o consensuar una vertadera política 
valenciana. Una priorització d’objectius imprescindibles que creiem 
necessaris i beneficiosos per al conjunt de la societat.
Uns elements de govern que constitueixen la raó de ser del 
nacionalisme valencià i que ens van a fer treballar, malgrat la seua 
majoria absoluta, amb la mateixa il· lusió per a aconseguir per una 
banda donar a conèixer quin és el nostre programa de govern i per 
altra no sols exercir l’acció de control al govern que tot grup 
d’oposició ha d’exercitar, sinó també oferir-los a vostès com a 
governants i a la resta de la Cambra, la possibilitat d’aplegar a acords 
puntuals que siguen beneficiosos per a totes les valencianes i tots els 
valencians.
Entre elles els oferim la possibilitat de treballar conjuntament en 
l’estudi de la modificació del sistema de finançament de la comunitat 
autònoma. En l’adopció d’una política real de creació de llocs de 
treball, en la dotació de competències reals i efectives a l’Agència 
del Medi Ambient —tan devaluada—, com puguen ser la instauració 
d’un Consell de l’Aigua on estiguen representats tots els sectors 
implicats en el cicle hidràulic. La posada en pràctica d’una vertadera 
policia mèdio-ambiental que controle tot tipus d’abocaments i la 
creació dins de la mateixa d’un Institut Forestal que s’encarregaria 
no sols de la prevenció d’incendis tan necessària, sinó de l’adequada 
repoblació d’espècies autòctones.
Es necessari estudiar també la coordinació de totes les actuals 
policies sota la responsabilitat de la policia autònoma que garantitze 
els drets democràtics de tots els ciutadans valencians. Garantia que 
serà total en la seua globalitat si som capaços de reorganitzar, sota la 
tutela de la Generalitat, les competències en matèria de protecció 
civili seguretat ciutadana.
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Oferim la possibilitat de poder posar-nos d’acord en tot allò que 
signifique modernitzar i rendabilitzar el teixit econòmic i social, 
millorant la competitivitat dels nostres productes. En definitiva, 
oferim els nostres plantejaments de política nacionalista per a poder 
aconseguir que aquesta societat siga més justa, per a aconseguir que 
en ella el benestar econòmic i social aplegue a tots els valencians i 
valencianes per igual. I també, per a assolir que el poble valencià 
puga mirar i caminar cap al futur des d’una opció de progrés autèntic 
i real.
Només així podrem vore com a positiva la integració europea. I sols 
així podrem afrontar amb garanties d’èxit el repte que representa 
l’entrada en vigència de l’acta única europea en gener de l’any 93.
Per a això fa falta que des de l’autonomia, que des del Consell de la 
Generalitat, que des del govern i des de l’oposició aconseguim un 
funcionament eficaç de la societat valenciana basat en el treball, la 
llibertat, la justícia i el progrés. En la consecució d’aquests objectius 
sempre trobaran disposats a treballar al Grup Parlamentari 
Nacionalista Unió Valenciana.
Moltes gràcies senyor president, senyores diputades i senyors 
diputats.
El senyor President:
Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Villalba.
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El senyor President:
Per a l’exposició del programa de govern, pel grup parlamentari d’ 
Esquerra Unida, té la paraula el senyor Taberner. 
El senyor Taberner i Ferrer:
Molt excel·lent president. Senyores diputades i senyors diputats. En 
aquesta compareixença davant tots vostès per a presentar-los el que 
per a Esquerra Unida seria el programa de Govern més útil per a tots 
els valencians i valencianes, vull expressar, en primer lloc, les 
felicitacions del meu Grup al conjunt dels ciutadans i ciutadanes que 
en l’exercici del seu dret democràtic han elegit lliurement llurs 
representants a Corts Valencianes. Felicitar també a tots vostès i als 
grups parlamentaris, resultat d’aquella elecció. Des de l’autonomia 
del meu Grup i des de la fermesa en la promoció del nostre programa 
electoral, Esquerra Unida vol contribuir, també, des del debat 
democràtic, des del diàleg, des de la tolerància, des dels acords i des 
de les discrepàncies amb tots vostés, que les institucions de la 
Generalitat siguen cada vegada més l’instrument estimat de tots els 
valencians i valencianes per a la resolució de llurs problemes, per a 
la millora de llurs condicions de vida.
Em presente com a candidata la presidència i, coherentment amb 
això, passe a exposar-los el que per a nosaltres serien els grans trets 
d’un programa de govern desitjable per aquestos quatre anys de la 
tercera legislatura, no sense fer abans unes consideracions prèvies, 
aclaratòries del propi debat d’investidura.
Sé quines són les possibilitats de la meua candidatura. No 
m’enganye. Els sis vots dels companys i la companya que compartim 
la representació d’Esquerra Unida en aquestes Corts. Al presentar el 
programa de Govern que el meu Grup proposa ala consideració de 
tots vostès ho fem no tant per les possibilitats reals d’obtindre el 
recolzament majoritari de la Cambra, sinó per la voluntat decidida en 
donar la nostra opinió, les nostres alternatives, la nostra anàlisi del 
moment polític que vivim els valencians i valencianes, i les accions 
de govern que duríem a terme en el cas d’haver d’assumir eixa 
responsabilitat.
Certament el Reglament de la Cambra empara tots els Grups 
Parlamentaris per a presentar candidats si així ho desitgen, però 
insistesc que no es tracta, en el nostre cas, de fer ús legítim del 
Reglament, sinó del que nosaltres entenem un deure amb la societat 
valenciana i amb els electors que han confiat el seu vot a Esquerra 
Unida. I estic ben segur d’una cosa: la meua intervenció i la dels 
altres candidats no mouran probablement ni un sol vot que no siguen 
els del propi grup, però sí suscitaran l’ atenció i la reflexió de tots 
nosaltres. I demà en finalitzar el debat d’investidura els valencians i 
valencianes, el president i tots nosaltres estarem en condicions, en 
millors condicions, de posar-nos al servei del nostre poble. Solament 
per això ja val la pena, senyories, estar ací en aquest moment i en 
aquesta trona.
El moment polític, les perspectives polítiques immediates ja no són, 
evidentment, les mateixes de fa quatre anys, ni a nivell del nostre 
país ni d’Espanya i Europa ni a escala mundial, i es a partir de 
l’anàlisi del’ actual situació, amb reptes addicionals que fa quatre 
anys no teníem o s’albiraven a termini més llarg el que ens du a 
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formular un programa de govern, que tot i tenint present l’actual 
situació concrete uns objectius ben clars: corregir les actuals 
desigualtats socials augmentant la qualitat de vida i el benestar de 
tots els valencians i valencianes, especialment el de les classes més 
desposseïdes i desprotegides.
Arrelar les institucions de la Generalitat entre el nostre poble. 
Augmentar la consciència nacional dels valencians i valencianes per 
assegurar un projecte de solidaritat entre nosaltres i la resta dels 
pobles d’Espanya, d’Europa i del món. Eixos són els objectius que 
persegueix l’acció de govern que els propose i supeditats a la seua 
consecució caldrà alliberar les energies creatives i els recursos 
necessaris, caldrà convèncer tota la societat. Perquè ni un sol 
valencià ni valenciana pot quedar al marge, caldrà obrir debats i 
establir diàlegs i caldrà fer la política d’una altra manera per fer 
efectiva la participació generalitzada dels valencians i valencianes en 
els quefers públics.

Pàgina 12

L’ altíssim nivell d’ abstenció registrat a les darreres eleccions és un 
fet que ens ha de dur a revisar moltes actituds que estan en la base 
del desànim d’eixos sectors que no voten.
Anuncis, indicis, presumpcions de corrupcions personals i 
d’irregularitats en la finançació de determinats partits polítics no fan 
sinó generar desconfiança sobre els polítics, sobre les forces 
polítiques i, el que és més greu, sobre les institucions i sobre el 
conjunt de l’ activitat política. No acceptem, senyories, aquelles 
interpretacions que considerem normal el desànim social que 
s’expressa amb l’abstenció ni poden ser normals els fenòmens 
d’aparent irregularitat financera individual o col·lectiva dels partits.
A eixe nivell, Esquerra Unida considera que deurien encertar tots els 
Grups Parlamentaris presents en aquestes Corts un procés de reflexió 
i arbitrar les fórmules conduents a la regeneració de la vida política 
valenciana.
Parlar de corregir desigualtats socials en l’ actual conjuntura és per a 
nosaltres, en primer lloc, parlar de societat de plena ocupació. Parlar 
de benestar i de qualitat de vida és parlar de serveis públics de 
qualitat i generalitzats en educació i sanitat, en serveis socials; és 
parlar de desenvolupament harmoniós amb el nostre espai físic, és 
organitzar l’assignació dels recursos que els ciutadans ens otorguen 
per a la seua administració prioritzant programes i actuacions.
Deia abans que les característiques de la nostra societat no són les 
mateixes de l’any 87. Noves variables i nous reptes ens obliguen a 
donar les respostes adequades a la nova situació, però els 
desequilibris bàsics que ja assenyalàvem aleshores continuen 
presents i per tant exigint respostes noves i polítiques adequades: les 
elevadíssimes taxes d’atur, per damunt de la mitjana estatal i 
europea, és encara el primer desequilibri econòmic i social i el 
primer motiu de preocupació per a Esquerra Unida. »
Nosaltres creem que també ha de ser la primera preocupació del 
Govern de la Generalitat i del conjunt de la societat valenciana. 
Mentre cada valencià i valenciana en situació d’ocupar un lloc de 
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treball no el tinga no ens podrem donar per satisfets, senyories. Una 
societat valenciana de plena ocupació és l’objectiu primer que 
proposem i a la consecució d’eixe objectiu supeditarem totes les 
actuacions de la Generalitat. Conseguir resultats i consolidar-los en 
el terreny de l’ocupació estable és un bon termòmetre per avaluar 
l’acció d’un govern d’esquerres i progressista. Sóc conscient que 
l’acompliment d’aquest objectiu no depèn en exclusiva, ni pot ser, ni 
fonamentalment, del poder de la Generalitat: el marc econòmic 
internacional, la política econòmica aplicada des de l’ administració 
central, l’activitat pública en tots els nivells de l’administració, les 
iniciatives i les activitats econòmiques privades són factors que 
determinen finalment el nivell d’ocupació i la qualitat de l’ocupació.
Doncs bé, nosaltres, senyories, proposem que el govern valencià siga 
part activa en aquest procès, siga el motor i el catalitzador necessari 
per sumar voluntats polítiques i els recursos encaminats a la 
consecució d’aquest objectiu. En estos moments en els que es debat 
la possibilitat d’arribar a acords entorn a l’anomenat pacte de 
competitivitat per situar l’economia en abstracte en bones condicions 
front al repte del 93, des de l’esquerra, i sense despreciar, al contrari, 
aquestes possibilitats, hem d’explicitar sense complexos la nostra 
proposta d’una economia al servei de les persones i de la majoria. 
Amb pacte de competitivitat o sense, nosaltres proposem el pacte de 
la solidaritat entre tots els valencians per a la creació d’ocupació 
estable, acordat amb els agents socials i les administracions 
públiques valencianes, que coordine les voluntats i els recursos 
necessaris en aquest sentit. No entraré en la discussió de si primer 
l’ou o la gallina, però evidentment avançar en la creació d’ ocupació 
estable significa al hora més justícia, menys desequilibris socials i 
comarcals, més i millors serveis públics, més competitivitat, més 
modernització i diversificació de la nostra economia, més protecció i 
promoció dels valors i recursos medioambientals, més i millors 
infrastructures. I una advertència si més no, perquè pensar que 
l’ocupació i la competitivitat depenen dels sacrificis salarials dels 
treballadors en actiu és una equivocació i en tot cas una proposta de 
tot punt conservadora, reaccionària i insolidària que des de ja 
rebutgem.
Jo els propose, i propose a tota la societat valenciana explicitar eixe 
projecte per a la creació d’ocupació estable, com un senyal 
d’identitat nostra: que siguem coneguts entre les altres Comunitats 
Autònomes com la Comunitat que guanya la batalla de l’atur. Diuen 
que guanyar una guerra és el resultat de moltes batalles anteriors, 
guanyar esta batalla, la batalla de l’atur, és guanyar moltes guerres, 
senyories.
Afrontar amb garanties d’èxit els problemes de l’economia 
valenciana, de l’atur, de la satisfacció de serveis públics de qualitat, 
del medi ambient, de la nostra participació en la comunitat 
internacional, exigeix eixamplar les possibilitats polítiques de la 
Generalitat. Exigeix participar del projecte d’Estat i estar coordinats 
amb l’administració central i les administracions europees. Nosaltres 
creem que se suïcida creure’ns al marge de tot i de tots com si res no 
necessitarem dels altres, com si res no poguérem aportar al altres, 
però la nostra aposta, la d’Esquerra Unida, per l’autogovem significa 
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voluntat de tirar endavant les nostres pròpies opcions sense 
sucursalismes paralitzants ni renúncies ales pròpies possibilitats de 
desenvolupament solidari.
Aquesta legislatura hauria de ser clau en l’avanç i profundització del 
títol vuitè de la Constitució. La Generalitat Valenciana no pot restar 
quieta a vore-les vindre, perquè quan vénen ens cauen sempre en el 
llom. I els recorde, senyories, la reforma de l’Estatut recentment 
acordada com a exemple d’açò que intente exposar. Hem de prendre 
la iniciativa i estimular eixe pacte d’Estat per augmentar les 
possibilitats de les autonomies en general i de la nostra en particular.
Nosaltres apostem per la reforma puntual de l’Estatut en temes com 
la incorporació de la LOTRAVA al text estatutari, la capacitat de 
dissolució anticipada, la modificació del percentatge per accedir a 
estes Corts del cinc al tres per cent, l’assumpció, en el seu cas, de 
noves competències.
Però amb ser realment important la reforma de l’Estatut per 
equiparar-lo en el seu rang al de les comunitats autònomes 
anomenades històriques, nosaltres en aquest moment apostem, 
perquè entenem que és prioritari i és necessari:
Primer. Per una acció ferma del Govern i d’ aquestes Corts per 
modificar l’actual sistema de finançament, que si més no s’ha 
mostrat insuficient i injust per resoldre solidariament els nostres 
problemes i el d’ altres comunitats autònomes. Obrir el debat entre 
l’ administració central i les comunitats autònomes, encaminat a 
generalitzar el sistema de concert s’ha de resoldre sense dubte amb 
millors condicions per al nostre país que les que hem tingut fins ara.
Segon. Participar també en les propostes per a la reforma del Senat, 
que el convertesca en la Cambra de representació territorial per al 
pacte i consens entre les diferents autonomies de l’Estat
I tercer. Articular mecanismes de relació estables entre la Generalitat 
i l’ administració central per a la definició i la presa de decisió en la 
política europea.
Són totes elles polítiques que sense dubte ens han de situar millor 
davant la responsabilitat d’articular un estat de les autonomies, en la 
pràctica un estat federal, on els valencians i les valencianes ens 
sentim partícips d’un projecte propi per al país valencià, per a 
Espanya, per a Europa i per al món.
Pàgina 13

Completar en aquesta legislatura lleis de caràcter institucional és un 
compromís del nostre programa de govern: Llei d’iniciativa popular i 
dels Ajuntaments, Llei del Règim Local Valencià i de 
Comarcalització, Llei de Creació del Cos de la Policia Autònoma. 
Pactar amb tots els grups parlamentaris el Síndic de Greuges. 
Procedir d’ immediat, mitjançant Decret, a la creació de la 
Conselleria de la Dona i la del Medi Ambient, per unificar i 
coordinar competències i polítiques sectorials en sengles camps de 
l’ actuació autonòmica.
Les expectatives creades al voltant del 93 amb el Mercat Interior 
Únic exigeix accelerar els canvis necessaris en el conjunt de la nostra 
economia per tal que aquesta data no siga l’inici fatal d’un hipotètic 
declivi, ans bé la confirmació de les possibilitats certes d’una 
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economia valenciana competitiva i solidària, al servei del nostre 
poble i al servei d’una Europa igualment solidària.
El Consell Econòmic, (Ecològic) i Social previst en l’ Estatut ha de 
ser un instrument per a la participació del conjunt de la societat 
valenciana en la presa de decisió. Aquest Consell, creat per Llei de la 
Generalitat, haurà de pervindre la més ampla representació perquè 
ningun sector de la societat valenciana siga ignorat a l’hora de 
prendre les decisions. Es criteri d’ Esquerra Unida la participació en 
aquest Consell dels sindicats, de l’organització empresarial, del 
moviment ecologista i consumerista, del cooperativisme valencià, 
del sector financer, dels ajuntaments i de la pròpia administració 
autònoma.
Durant les dues primeres legislatures el PEV-l i el PEV-2 han estat 
dos instruments pera la determinació de les inversions plurianuals 
previstes per la Generalitat. La vigència del PEV-2 acaba aquest any 
i des de ja el Consell de la Generalitat ha d’obrir el debat i articular 
la participació social per tal que per Llei d’estes Corts i amb el més 
ample acord dels sectors econòmics i socials valencians s’orienten 
les inversions i actuacions públiques i privades als objectius de 
creació d’ ocupació estable, a la millora de la competitivitat dels 
nostres sectors productius, a la recuperació del medi ambient, a la 
modernització de les nostres agricultures, a l’ampliació en la 
protecció social dels col·lectius més desafavorits, a les 
infraestructures de tot tipus necessàries per al conjunt de la nostra 
economia i dels serveis públics, a la promoció d’un 
desenvolupament econòmic solidari que augmente la qualitat de vida 
dels valencians i valencianes, corregint les actuals desigualtats 
socials i territorials.
La participació i acords socials en el FEV-3, l’acord més ample 
d’estes Corts en la seua aprovació seran la garantia d’ alliberament 
d’energies i recursos per a les polítiques sectorials en indústria, 
comerç, turisme i agricultura, en el pla valencià per al’ ocupació 
estable, en les iniciatives locals d’ ocupació, en un nou impuls a les 
empreses d’economia social, en els plans d’emersió de les activitats 
econòmiques clandestines.
Reiteradament hem estat parlant de la manca d'infraestructures de tot 
tipus que poden frustrar moltes possibilitats de desenvolupament de 
la nostra societat, i que estan impedint la satisfacció de legítimes 
demandes socials, en educació, sanitat, sanejament, transports i 
comunicació, aigua, prevenció de catàstrofes, medi ambient.
Les diferències explicitades entre les forces polítiques i socials al 
respecte no deurien ser obstacle per obrir un debat democràtic i 
articular un pla plurianual d’inversions en infraestructures socials 
(vivenda, serveis socials), educatives, sanitàries, hidràuliques, 
comunicacionals i de transport, que asseguraren el més ràpidament 
possible la seua execució. 
Considere, Senyories, sense voluntat d’articular un catàleg, però que 
en tot cas les prioritats a afrontar en aquesta legislatura serien les 
següents:
El pla de construcció de centres i remodelació dels existents en 
primàries i mitjanes per a la correcta aplicació de les reformes 
previstes en la LOGSE. La gratuïtat de material i llibres en les 
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ensenyances primàries. La reconversió dels actuals Centres de FP al 
servei de la formació del conjunt de treballadors i treballadores 
valencians i dels jóvens valencians.
L’execució abans del 93 de totes les obres d'infraestructura previstes 
en el projecte Música 92. Redacció d’una Llei de l’esport valencià, i 
execució amb la col·laboració de les federacions esportives i 
ajuntaments més importants del país, d’un pla de construcció 
d’infraestructura esportiva descentralitzat que ens situe a nivell de 
les ciutats i regions més avançades d’Espanya i d’Europa.
Desenvolupament de les previsions de la Llei del SERVASA, 
aprovant i posant en peu definitivament les àrees de salut que 
garantesquen les infraestructures i els recursos humans necessaris per
atendre al cent per cent de cobertura el nou model d’atenció 
primària.
Execució del Pla Valencià de Vivenda, coordinat amb els 
ajuntaments, per a la construcció de vivendes socials de promoció 
pública i de protecció oficial.
Exigirem la ràpida execució dels plans de Conca i del pla hidrològic 
nacional. L’execució dels plans de residus sòlids. L’ execució del pla 
de depuració d’ aigües residuals. L’ execució del pla de dotació 
d’aigua potable a tots els nuclis urbans.
L’execució sense retards de les pretermissions del primer pla 
nacional de carreteres pel que respecta a les autovies valencianes 
(completant el tram de l’autovia València-Madrid des de Caudete a 
Honrubia). La circumval·lació en els municipis creuats per les 
carreteres nacionals. El rescat de la concessió de l’autopista de 
peatge del Mediterrani. La modernització de la xarxa ferroviària en 
l’eix mediterrani i en l’eix València-Madrid.
L’agricultura valenciana, les agricultures valencianes han 
representat, senyories, un paper més que important en la 
configuració, en la cultura i en l’economia del nostre poble. Avui, 
l’agricultura representa únicament el 5 % del valor afegit brut 
valencià i la població agrària suposa un 12% de l’activa valenciana.
L’ entrada en la CE el 86 suposà ja un repte per aquest sector de la 
nostra economia, saldat amb un resultat fins ara decebedor: el 
minifundisme, l’excessiva parcel·lació, l’envelliment de la població 
agrícola, l’agricultura a temps parcial, la tendència al monocultiu, 
l’absència d’un sindicalisme agrari consolidat, continuen sent la gran 
llosa que està impedint les reformes accelerades que les agricultures 
valencianes necessiten.
Ara la pregunta que ens hem de fer i contestar és quin model 
d’agricultura volem impulsar des del Consell. L’agricultura 
industrial intensiva lligada a les grans empreses agroalimentàries, on 
la tendència és a la desaparició progressiva dels llauradors o una 
agricultura moderna lligada bàsicament als professionals de la terra 
amb empreses familiars viables lligades al cooperativisme de 
producció, de comercialització i de transformació, tal i com s’ha 
estat impulsant des de fa anys en els països de la CE.
Impulsar aquest segon model, que representa sense dubte la nostra 
opció, suposa l’ajuda de l’Administració per la vertebració del 
sector, dirigida als sindicats agraris, al cooperativisme, al foment de 
l’associacionisme econòmic agrari. Creant i regulant, mitjançant 
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decret, els Consells Locals Agraris. Fomentant la formació 
professional i empresarial dels nostres llauradors. Exigint novament 
el subsidi d’atur per als jornalers valencians. Creant els mecanismes 
d’intervenció en el mercat de la terra per a combatre l’actual 
minifundisme. Elaborant una Llei de contractes per a la ramaderia 
intensiva en línia de la Resolució aprovada per aquestes Corts en la 
segona legislatura.

Pàgina 14

Impulsar la investigació i fer que els seus resultats estiguen al servei 
dels llauradors. La realització del Pla Hidrològic Nacional i, 
finalment, impulsant la reforma de les estructures agràries, exigint 
des de ja a l’Administració Central l’assignació dels recursos 
necessaris perquè les línies d’ajuda institucional de la CE arriben a 
tots els llauradors.
Els greus problemes medioambientals del nostre territori exigeixen 
mesures excepcionals i en determinats casos radicals. Apuntava 
anteriorment la voluntat d’Esquerra Unida de crear la Conselleria del 
Medi Ambient. Després de la curta experiència, més bé decebedora, 
de l’actual Agència és imprescindible la creació d’este nou 
departament en l’actual estructura del Consell per a la millor 
coordinació i gestió de la política medioambiental, restant l’Agència 
com a l’organisme encarregat de la gestió i promoció dels espais 
protegits i de la política d’educació ambiental.
Proposem la creació de la Comissió del Medi Ambient de la 
Comunitat Valenciana i la Creació del Consell del Medi Ambient del 
País Valencià. Presentarem la Llei Marc del Medi Ambient que 
determine les responsabilitats administratives i els drets d’inspecció i 
control. Presentarem, així mateix, a aquestes Corts la Llei de 
Defensa del Patrimoni Forestal Valencià, anunciada repetidament en 
l’anterior legislatura.
En el marc del Nou Pla Energètic Nacional apostarem, al igual que ja 
ho han fet altres comunitats autònomes, pel tancament i pel 
desmantellament de la central nuclear de Cofrents.
Els serveis públics competència directa de la Generalitat mereixeran 
el màxim esforç perquè els valencians reconeguen en aquestos la 
utilitat de les nostres institucions d’ autogovern.
Propugnem la reforma de l’actual Llei de Serveis Socials per a la 
millor regulació de les polítiques institucionals contra la marginació, 
la pobresa i la desigualtat, actuant sobre les causes abans que sobre 
els efectes. Entenem com a necessari l’ampliació del Decret de 
Mesures d’Inserció Social, estenent el seu àmbit a tots els municipis 
valencians. Ampliarem la dotació pressupostària per tal que el salari 
social arribe a tots els casos que veritablement el necessiten.
L’educació i l’ensenyament han d’assegurar un futur que volem ple 
de possibilitats per a la nostra societat. La LOGSE és una aposta que 
exigeix l’esforç de la Generalitat i de tots els valencians per a la seua 
adequada financiació, amb la Llei de Finançació de la Reforma 
 Educativa al País Valencià. L’ acció del Consell estarà orientada a 
impulsar l’escola pública i les universitats públiques valencianes, a 
promocionar l’ensenyament del i en valencià en tots els nivells 
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educatius. Precisem així mateix una Llei específica d’ Educació 
Permanent d’Adults i la regulació de l’educació infantil.
Senyories, les previsions de la comissió «Abril», per a la 
privatització parcial de la sanitat, que Esquerra Unida denuncià 
durant la campanya com un atemptat a la solidaritat, exigeixen una 
resposta contundent de les institucions i de la societat. Esquerra 
Unida, aquestes Corts i el Consell de la Generalitat deurien d’ 
apostar decididament per un model públic d’atenció sanitària 
primària generalitzat i pel desenvolupament de les previsions 
establertes en la Llei del Servei Valencià de Salut.
Apostar decididament pel valencià, per la normalització lingüística, 
per la promoció de la nostra cultura, no ha de ser, senyories, una 
política sectorial més de la Generalitat. El Consell ha de perdre 
tirrorideses i pors, posant en marxa la Direcció General de Política 
Lingüística, el Consell General de la Llengua i, senyories, amb els 
duros que ens costa a tots els valencians i valencianes, amb el duros 
que costa el pressupost de la Generalitat, una televisió valenciana 
íntegrament en valencià, senyories. Es una mesura immediata que 
deuria acordar el Consell de la Generalitat.
Organitzar els recursos econòmics de la Generalitat per a una 
política solidària entre tots els valencians i valencianes és sense 
dubte la nostra intenció, però parlar de solidaritat és traspassar també 
les fronteres del nostre territori i donant sentit i concreció a les 
declaracions solemnes de solidaritat internacional que tots fem 
moltes vegades, i que a tots ens ompli la boca a l’hora de parlar de 
solidaritat i de cooperació internacional, i en eixa línia en 
compliment de les recomanacions de l’ONU, dedicarem el 0,7% dels 
pressupostos als programes d’ajuda i cooperació internacional.
Per acabar ja, senyories, vull fer referència a les paraules del 
President d’estes Corts, quan el dia de la constitució d’aquesta III 
legislatura reclamava una política d’estat valenciana.
Des d’ara i en aquest debat d’ investidura oferesc la voluntat 
d’Esquerra Unida en participar i articular eixa política d’estat 
valencià que per a nosaltres passa per eixamplar les possibilitats del 
nostre autogovern, assumint i construint un autèntic poder polític 
entorn de la Generalitat, perquè volem, senyories, més democràcia, 
més llibertat i més benestar per a tots els valencians i valencianes.
Moltes gràcies.
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En el debat d’investidura del candidat proposat pel Grup 
Parlamentari Socialista de les Corts Valencianes, té la paraula el 
senyor Lerma.
El senyor Lerma i Blasco:
Molt Excel·lent President de les Corts Valencianes.
Il· lustres senyores i senyors diputats:
En las elecciones autonómicas de mayo pasado, la Comunidad 
Valenciana ha revalidado una vez más un proyecto de progreso 
económico y social, que representa sus necesidades y aspiraciones. 
Con ello ha dado pruebas de que no sólo está satisfecha de los 
resultados, sino que desea seguir avanzando en una dirección que 
demuestra ser positiva para nuestra sociedad.
Creo firmemente que un programa de gobierno para la Generalitat 
debe ser capaz de ayudar a los valencianos a alcanzar los objetivos a 
que aspiran. Por eso, conviene que empiece por analizar dónde 
estamos, qué hemos conseguido en estos años y qué metas podemos 
proponemos para los próximos. Una vez dicho esto, expondré qué 
puede aportar la Generalitat Valenciana para alcanzarlas.
¿Qué nos caracteriza hoy a los valencianos? Somos una sociedad 
relativamente joven, que ha decantado con el tiempo en un 
comportamiento innovador y dinámico. Tenemos una vieja cultura 
que nos confiere sensibilidad y capacidad creativa. A lo largo de los 
últimos decenios hemos mantenido un contacto con Europa, a través 
del cual hemos ido desarrollando unos hábitos de trabajo y 
organización modernos.
Si compararnos la evolución de los indicadores sociales de la 
Comunidad Valenciana, y sobre todo si fijamos la atención en los 
cambios recientes, parece que podemos tener motivos para ser 
optimistas. Gracias al empuje de los trabajadores y de las empresas, 
hemos alcanzado unas tasas de crecimiento y de creación de empleo 
muy altas, que se han reflejado no sólo en el desarrollo 
experimentado en estos últimos diez años, sino también en grandes 
cambios de mentalidad y de actitud.
Y recuerdo a sus señorías que desde 1986 a 1990 el PIB valenciano 
ha crecido un 5’1% de media anual, en términos reales, mientras que 
el español lo hizo en un 4’6% y el promedio comunitario en un 
3’1%. Esto ha permitido que, desde finales de 1986 hasta finales de 
1990, se crearan 212000 nuevos empleos, con lo que la tasa de paro 
bajó del 18’8% al 14%, cerca de 2 puntos por debajo de la media 
nacional.
Este progreso ha tenido grandes repercusiones a todos los niveles. La 
sociedad valenciana ha generado instrumentos de proyección 
económica y cultural muy activos, que crecen y evolucionan 
continuamente. Hace unos años no era fácil imaginar que hoy 
contaríamos con una Feria Muestrario Internacional de la 
importancia de la nuestra, ni con una Institución Ferial tan 
prometedora como la de Alicante. Ni que el Puerto Autónomo de 
Valencia fuera ya uno de los más importantes del Mediterráneo, o 
que las Cajas de ahorros se hubieran modernizado y concentrado 
como están, o tampoco que tendríamos una Bolsa de Valores como 
la que ahora tenemos, o unas activas Cámaras de Comercio, o unas 
Universidades en constante crecimiento, o un Parque Tecnológico 
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modélico en el que colaboran Administración y empresas. Todo ello 
constituye un sistema institucional valenciano de vertebración de la 
sociedad civil.
La Generalitat Valenciana ha jugado un papel decisivo como 
instrumento de esta vertebración. A pesar de las dificultades iniciales 
ante la existencia de dos vías de acceso a la autonomía, los 
valencianos hemos sido capaces de seguir el camino que más 
convenía a los intereses generales de nuestra Comunidad y la 
Generalitat ha asumido y desarrollado con éxito nuestras 
competencias.
Gracias a ello, ha podido colaborar decisivamente en el esfuerzo 
colectivo que ha realizado esta sociedad para superar la crisis de 
finales de los ’70. El resultado ha sido que una década con un 
crecimiento similar al de los años ’60, no ha sufrido las tremendas 
desigualdades sociales y territoriales generadas por aquél. Por el 
contrario, hemos alcanzado un nivel de infraestructuras y servicios 
públicos digno y equiparable a nuestro progreso económico y, en 
consecuencia, un grado de cohesión que posibilita el consenso social.
Este es uno de los mayores activos con que cuenta en la actualidad el 
pueblo valenciano.
Los cambios y avances de la década pasada, sin embargo, no 
constituyen un fin en sí mismos, sino una plataforma que debemos 
utilizar para lanzarnos definitivamente hacia el futuro. Nos ha 
correspondido vivir inmersos en el proceso de desarrollo de un 
espacio socioeconómico muy amplio, que se corresponde 
plenamente con nuestra vocación histórica abierta.
Este espacio, la Europa Unida, va a brindamos grandes 
oportunidades porque nuestra posición estratégica en ella puede ser 
favorable. Formamos parte de un eje mediterráneo con grandes 
expectativas de atracción de personas y empresas, y tenemos en 
nuestro medio ambiente un recurso de primer orden.
Nuestro contexto es, evidentemente, la Comunidad Económica 
Europea, no sólo como mercado único, sino como un ámbito del que 
formamos parte y en el que deseamos situarnos en buena posición. 
En este sentido, el dinamismo de la sociedad valenciana y los 
recursos de que dispone permiten que nuestro objetivo para los 
próximos cuatro años sea una clara convergencia con los niveles de 
empleo y bienestar de las regiones más desarrolladas de Europa.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que merece la pena que 
apostemos fuerte por el futuro. Durante esta legislatura que empieza, 
si nos lo proponemos, podemos seguir creciendo anualmente un 
punto por encima de la media comunitaria. De este modo, nos 
aproximaríamos en 1995 al 85% del PIB medio por habitante de la 
Comunidad Económica Europea, con lo que reduciríamos nuestro 
diferencial de paro y calidad de vida con los países comunitarios y 
además lo haríamos de una forma armónica y sostenida, apoyada en 
el aumento de la productividad y del empleo.
Esta situación nos permitiría mejorar el nivel de vida en el seno de 
una sociedad bien cohesionada -cohesión quiere decir justicia, gozar 
de una educación plenamente acorde con las necesidades del trabajo 
y encaminada al desarrollo personal, una sanidad universalizada y de 
calidad, unos servicios sociales que compensen las situaciones de 
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desventaja generadas por el sistema, y un medio ambiente sano. Y no 
estoy hablando sólo de componentes esenciales del bienestar social, 
sino también de activos fundamentales para las actividades 
productivas.
Los valencianos no queremos cualquier proyecto de crecimiento, 
sino un proyecto de modernización y progreso concreto. Un proyecto 
de progreso que nos conduzca a una sociedad con un alto nivel de 
bienestar y de cohesión social. Pero este proyecto es positivo 
también porque la falta de cohesión, los desequilibrios territoriales y 
las desigualdades no sólo son negativas, sino que además implican 
para el conjunto de la sociedad unos costes mucho mayores que los 
que representa alcanzar la propia cohesión.
El horizonte europeo y el escenario al que aspiramos exigen que nos 
planteemos para la próxima legislatura resolver nuestra 
incorporación en las mejores condiciones al Mercado Único Europeo 
y preparamos para el proceso de integración económica y monetaria. 
En estos momentos no poseemos los niveles de competitividad que 
exige el mercado europeo y esto nos está creando problemas en la 
balanza de pagos y en la formación de capital.
Nuestro problema político real es el impacto sobre la Comunidad 
Valenciana de la Unión Económica y Monetaria. Si nuestros 
problemas de competitividad continúan, corremos el riesgo de 
quedar fuera del grupo de los países avanzados y de sufrir un coste 
alto en empleo y riqueza.
El ’93 está a la vista, pero luego hay que seguir, y hay que seguir ya 
sin el apoyo que han supuesto los fondos FEDER. A partir de 
entonces podemos estar fuera de las regiones Objetivo 1, al haber 
superado con cierta amplitud la barrera del 75% del PIB por 
habitante medio comunitario. Esto representa un éxito importante, 
del que debemos congratulamos, pero no nos convierte en una región 
desarrollada. Más bien significa que estamos en condiciones de dar 
el salto definitivo hacia una economía avanzada.
Para ello vamos a depender de nuestros propios medios, de nuestros 
esfuerzos y de la capacidad de nuestra imaginación para afrontar los 
problemas y sacar partido de las ventajas. Además, las empresas, por 
imperativo legal, ya no podrán contar con las ayudas directas que 
aporta el Plan de Competitividad del Gobierno Valenciano, que con 
unos recursos de 16.000 millones de pesetas expira el 31 de 
diciembre de 1992, y deberán haberse acomodado a la legislación 
europea en materia de medio ambiente y estar moviéndose en un 
mercado amplio y competitivo.
La preparación de nuestras empresas y de nuestra sociedad para 
aprovechar las oportunidades que brinda la integración europea 
plena, y también para hacer frente a los riesgos que comporta, no va 
a ser fácil ni cómoda. Pero también hay que hacer frente a las nuevas 
exigencias mediante el ahorro y la inversión, tanto pública como 
privada, y tanto de las empresas como de las familias. Va quedando 
atrás la etapa en que, debido a las precarias condiciones de vida, el 
consumo era una forma de acercarse a los patrones de una sociedad 
avanzada.
Creo, señorías, que esto hay que entenderlo claramente, porque es 
decisivo para nuestro futuro: ante el reto que tenemos delante, hay 
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que plantearse las cosas a largo plazo, ahorrar e invertir. La inversión 
es fundamental y tiene que basarse en nuestro propio ahorro; de lo 
contrario, estaremos condenados a endeudamos con el exterior. 
Desde aquí quiero hacer un llamamiento en ese sentido al espíritu 
ahorrador de las familias y empresas, y asegurarles que la 
Administración les apoyará.
Hay ya algunas propuestas en este sentido que así parecen 
confirmarlo. La Administración, por su parte, va a controlar sus 
gastos corrientes para poder continuar una política de inversiones. Y 
apelo también a las partes negociadoras para que actúen con 
responsabilidad en el esfuerzo colectivo que estamos obligados a 
hacer.
Nuestra competitividad no puede seguir basándose en el diferencial 
de costes salariales. Hay que plantear un cambio fundamental en 
nuestro modelo de crecimiento. En general, los factores claves de la 
competitividad son la eficacia y la eficiencia de la organización y 
gestión de las empresas y de la Administración Pública, la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico como base de la 
innovación, la cantidad y calidad de las infraestructuras y servicios, 
la calidad de vida y sobre todo la formación y capacitación de los 
recursos humanos.
El denominador común de todos estos factores es la inversión, tanto 
pública como, sobre todo, privada, la eficacia de la gestión y el 
desarrollo de comportamientos y mentalidades abiertos y con visión 
de futuro.
Pero tengan en cuenta que cuando hablo de inversión no me estoy 
refiriendo exclusivamente a la de capital físico, del mismo modo que 
cuando hablo de competitividad no me refiero a aspectos meramente 
económicos. Quiero decir que no me estoy dirigiendo únicamente a 
los empresarios o a la propia administración. Todos tenemos algo 
con que contribuir a esta estrategia que afecta al conjunto de la 
sociedad. Los sindicatos pueden asumir un importante papel en este 
proceso. Las familias, por su parte, deben invertir en la formación de 
sus miembros. Esta será su decisión más rentable a medio y largo 
plazo y más satisfactoria desde el punto de vista del desarrollo y la 
realización personal.
A las empresas les corresponde ser más eficaces, afrontar los retos 
con su esfuerzo y con las ayudas que les brinda la Generalitat y no 
dejarse llevar por la tentación de un enriquecimiento fácil a costa de 
su venta, porque con ello privan a la sociedad valenciana de un 
patrimonio que, bien gestionado, puede constituir uno de los factores 
de su desarrollo.
La productividad de la gestión pública debe mejorar y para ello 
vamos a trabajar en dos grandes líneas. Por un lado, se trata de 
alcanzar un mayor nivel de eficacia en la prestación de servicios con 
el mínimo gasto de dinero público, salvaguardando la legalidad y el 
principio fundamental de equidad, y a la vez elevar el nivel de 
inversión pública, especialmente en materia de formación, en 
detrimento de los gastos corrientes.
Por otro lado, hay que conseguir un mayor calidad de los servicios, 
dentro de una nueva cultura administrativa que oriente sus 
prioridades hacia la atención del usuario. Eso supone la puesta en 
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marcha de sistemas de interacción con los usuarios que permitan 
hacer llegar a la Administración sus necesidades diferenciadas, para 
que éstas orienten su proceso de toma de decisiones.
La Administración autonómica tiene un papel importante que jugar 
en lo que se refiere a favorecer la competitividad de las empresas. 
Concretamente, los principales factores externos a las empresas que 
mejoran su competencia en el mercado y la capacidad de atracción 
de iniciativas foráneas son la cualificación de la mano de obra, la 
existencia de buenos centros educativos y de investigación, los 
sistemas de comunicación rápidos, la calidad del ambiente social y 
cultural, y una amplia oferta de servicios empresariales de alto nivel. 
El resto corresponde ya a la iniciativa privada y la administración 
Sólo debe intervenir mediante su apoyo.
Si se me pregunta cuál de estos factores va a ser prioritario durante la 
próxima legislatura, responderé sin dudar que la formación y la 
investigación, por varias razones.
En primer lugar, porque en ellas reside nuestra máxima desventaja 
comparativa con respecto a Europa; en segundo lugar, porque el 
objetivo de modernizar la producción y elevar la calidad de los 
productos exige que todos -empresas y administraciones públicas- 
aumentemos los inputs tecnológicos. Luego y fundamentalmente, 
porque es la única forma efectiva de facilitar el acceso al trabajo de 
los jóvenes y las mujeres, que desde el punto de vista laboral son los 
grupos que presentan mayores problemas en nuestra sociedad. Y, por 
último, porque la aplicación de la Ley de Educación nos proporciona 
un buen punto de partida.
En estos momentos tenemos plateado un problema y un reto de 
importancia capital: aumentar el empleo y la competitividad de las 
industrias por la vía del libre mercado, sin recurrir a subvenciones ni 
a ayudas presupuestarias. Nuestra mayor contribución debe ser el 
impulso de la formación de los hombres y mujeres y de su aptitud 
para el cambio. Este es el único seguro con que contaremos para 
convertirnos en una región europea desarrollada.
Los ciudadanos están relativamente satisfechos del funcionamiento 
de la educación pública, aunque, por regla general, desean una mayor 
adecuación entre lo que estudian —ellos o sus hijos— y lo que 
necesitan para el trabajo. El sistema público cuenta con buenos 
profesionales, equipamientos de calidad y edificios nuevos y bien 
dotados. Alcanza a todo el territorio y se extiende a todos los niveles. 
Actualmente podemos decir que contamos con un sistema educativo 
universalizado. La oferta pública es digna y resiste perfectamente la 
comparación con la oferta privada.
Sólo necesitamos introducir algunas variaciones en la cantidad, y en 
este sentido puedo anunciar que aumentaremos la oferta en la 
escuela infantil, para facilitar el trabajo a las mujeres. En este 
momento no tenemos grandes problemas de masificación: la 
proporción de alumnos por profesor es de 23 en Preescolar y 22 en 
EGB, cifras ya equiparables a las de los países más desarrollados de 
la CEE. Las tensiones en BUP son coyunturales, ya que las cifras 
van a descender pronto y tenemos que estudiar con cuidado cada 
nueva inversión para no ir más allá de lo que en breve plazo va a ser 
la demanda real.
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Tanto la Administración pública como la empresa privada necesitan 
una formación que tenga en cuenta la exigencia de cualificación de 
la vida activa. La reforma del sistema educativo basa su filosofía en 
la adecuación de la formación a las exigencias de la realidad. Puede 
decirse que vamos a pasar de una educación clásica a una formación 
integral. Por nuestra parte, vamos a adaptar el 40% del currículum 
que nos corresponde a las necesidades de los jóvenes, de las familias 
y del trabajo.
Es evidente que hay entre los jóvenes un deseo generalizado de un 
aprendizaje que esté mucho más en consonancia con el mundo del 
trabajo. Los ciudadanos que tienen hijos formándose lo comparten. 
Los profesores observan que esta insatisfacción se refleja en el 
descenso del prestigio social de la función docente.
Pero un cambio de orientación del sistema educativo supone costes y 
la exigencia de realizar esfuerzos por parte de todos: administración, 
profesores, sindicatos, familias y empresas. Es necesario que todos 
colaboremos para obtener los resultados que perseguimos. Un paso 
previo por parte de la Generalitat será elaborar un estudio de 
necesidades de los usuarios y promover un debate social en el que se 
sienten las bases para la torna de decisiones.
Los profesores pueden jugar el papel de motor de esta reforma, que 
ofrece una ocasión única para que el conjunto de la sociedad aprecie 
la importancia de su función y el carácter vocacional de su trabajo. 
Como oyentes atentos y sensibles a las necesidades sociales, pueden 
hacer ver el papel crucial de su trabajo y de su experiencia, 
convirtiendo las aspiraciones y demandas de alumnos y padres en 
contenidos y actuaciones.
La Generalitat Valenciana está dispuesta a discutir con ellos y con 
los sindicatos que los representan su colaboración en la reforma. 
Para que ésta de los frutos que se persiguen, es necesario que vaya 
acompañada por una nueva concepción de la formación del 
profesorado. Recientemente los sindicatos han firmado con el 
gobierno unos acuerdos sobre las relaciones formativas. La 
Generalitat Valenciana establecerá unas nuevas bases de relación 
formativa entre la Universidad y el profesorado de las enseñanzas 
medias con vistas a facilitar un reciclaje de calidad.

Entendemos que dentro del contexto europeo en el que nos 
encontramos los valencianos, es necesario también que mejore la 
preparación en materia de idiomas. La Generalitat hará lo posible 
para conseguir que en un plazo prudencial todos los jóvenes 
valencianos estén en posesión plena de, al menos, un idioma 
extranjero y que, de acuerdo con la Ley de Educación, vaya 
incorporándose la enseñanza de un segundo idioma.
La Formación Profesional presenta en la actualidad un déficit que 
hay que superar, porque es más grave que cualquier otro del sistema 
educativo. Por otra parte, está comprobado que los jóvenes que han 
cursado estos estudios encuentran trabajo más fácilmente que los que 
provienen de algunas carreras universitarias. Se trata de un 
instrumento valioso en sí mismo, pero desaprovechado. Hay que 
dignificarlo, adecuándolo a las exigencias de la demanda laboral.
Hay que conseguir introducir formación técnica y profesional en tres 
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niveles de educación. En primer lugar, a través de la reforma de la 
enseñanza se trata de introducir contenidos tecnológicos en todo el 
sistema educativo, con el fin de romper la divergencia tradicional 
entre humanidades y tecnología, y generalizar las aptitudes para el 
cambio tecnológico.
En segundo lugar, es necesario que de nuestras escuelas de FP salgan 
técnicos con amplia formación básica, polivalente y versátil. 
Sabemos que este nivel es el más importante desde el punto de vista 
del progreso personal de los jóvenes y el que tiene más demanda 
social. En tercer lugar, debemos proporcionar una formación 
específica para el puesto de trabajo o la recualificación de los 
trabajadores.
La Generalitat Valenciana va a crear un Sistema Valenciano de 
Formación Profesional, cuando reciba las competencias del INEM, 
adecuándolas a nuestra realidad. Esto comportará el funcionamiento 
de una red pública de centros formada por los 9 con que contamos 
actualmente más los 5 del INEM, cuya transferencia estamos 
negociando. Mientras este sistema se pone en marcha, aplicaremos 
unas actuaciones de urgencia basadas en el Plan de Competitividad 
para los próximos años.
Se ampliará la red de escuelas taller y casas de oficios y se desarrolla 
un sistema de FP continua en colaboración con las empresas para la 
formación de trabajadores ocupados. Habrá que potenciar las 
prácticas de los estudiantes en las empresas y, además, una política 
de formación empresarial y de cuadros medios de gestión para las 
empresas.
Ya que la inserción socio-laboral de los jóvenes y mujeres es uno de 
los principales problemas de la sociedad, y teniendo en cuenta que en
este proceso hay un alto porcentaje de fracasos, consideramos 
necesaria la creación de un observatorio de nuevas profesiones, es 
decir, un centro de prospección y seguimiento al servicio del empleo 
de los jóvenes, que siga los procesos y ayude a tornar decisiones 
adecuadas a los jóvenes, a las familias y a cuantos deban tomarlas, 
en este terreno crucial para la calidad de vida de los propios jóvenes 
y para su futuro. De este modo, por otra parte, el esfuerzo inversor en 
educación dará sus mejores resultados.
Es importante que la filosofía de adecuación a las necesidades de la 
sociedad que preside globalmente la reforma del sistema educativo, 
se aplique también en el ámbito universitario, porque éste constituye 
una gran cantera de capital humano y de investigación que debe 
contribuir a los grandes objetivos de la Comunidad Valenciana.
Contrariamente a lo que ocurre en enseñanza primaria y en medias, 
la Universidad sigue necesitando grandes inversiones. Como saben 
sus señorías, nuestra población universitaria ha crecido en un 22% 
desde 1987. La Generalitat ha respondido ampliamente la oferta, 
incorporando profesorado y aumentando la plantilla de personal de 
administración y servicios.
Somos muy conscientes de que hay problemas pendientes y otros 
nuevos, pero estamos trabajando en el sentido de crear 
infraestructuras que desmasifiquen nuestros campus, por una parte, y 
elaborando un mapa de necesidades y recursos que incluirá las 
titulaciones y la oferta de trabajo, para poder adecuar los estudios a 
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las demandas reales de la sociedad valenciana.
Una sociedad que no dedica recursos y reflexión a la investigación y 
desarrollo está condenada a depender del exterior en todos los 
aspectos de la actividad, desde la industria a la conservación del 
medio ambiente.
El modelo económico al que aspiramos los valencianos descansa 
fundamentalmente en el desarrollo tecnológico. Ahora bien, en un 
contexto de bajo nivel tecnológico como el nuestro, lo más 
importante ha sido adaptar y difundir tecnologías ya conocidas en 
otros ámbitos. Esta ha sido nuestra opción y con ello hemos 
conseguido unos buenos resultados en cuanto a nivel y también de 
utilidad práctica. En este sentido el IMPIVA con sus Institutos 
Tecnológicos, y el Parque Tecnológico, están realizando una labor 
muy eficaz en materia de innovación. Pero podemos ir más allá e 
iniciar una política de investigación y desarrollo, sin dejar de ampliar 
la estrategia de adaptación.
Apoyándonos en los pasos dados hasta el momento, pensamos que se
hace necesario dar un salto cualitativo, en el sentido de que hay que 
consolidar los enlaces entre la Universidad y las empresas a través de 
un Plan Tecnológico Universidad-Empresa que permita que los 
Institutos Tecnológicos y los equipos de investigadores de las 
universidades valencianas trabajen conjuntamente para aumentar el 
grado de innovación de procesos y productos de la Comunidad.
La ampliación de la red de Institutos Tecnológicos por medio de 
unidades técnicas y plantas experimentales, la consolidación del 
Parque Tecnológico y el impulso a la investigación y desarrollo 
empresarial, completaran esta política. Vamos a trabajar en el 
sentido de hacer llegar al sistema valenciano de Ciencia Tecnología e
Investigación más recursos económicos, tanto propios como 
procedentes del Estado y de la CEE, para que se creen nuevos 
centros del Centro Superior de Investigaciones Científicas en la 
Comunidad Valenciana y para impulsar la formación de especialistas 
en las nuevas tecnologías.
Dentro de esta estrategia, supondrán un refuerzo fundamental las 
posibilidades que brindan el programa Iniciativa STRIDE y el 
Programa Operativo de Dotación de Infraestructuras Científicas.
Junto a la formación, las infraestructuras ocupan un lugar preferente 
en la preocupación del gobierno. Nuestra distancia al centro del 
mercado europeo es una desventaja para ser competitivos que se 
agrava si no se dispone de vías de transporte y comunicaciones 
rápidas, que son además un aspecto importante de la calidad de vida 
de los ciudadanos.
Durante la pasada década se han resuelto gran parte de los problemas 
de acceso a las grandes ciudades y se han mejorado los ejes 
estratégicos de transporte. La Generalitat Valenciana ha dedicado 
una atención especial a la estructuración del territorio, atendiendo a 
la red secundaria y los ejes vertebradores. En la próxima legislatura 
debemos dar prioridad a la seguridad vial y las conexiones entre las 
grandes ciudades. Por lo que respecta a la conexión ferroviaria 
europea, vamos a continuar defendiendo los intereses valencianos 
para lograr que se potencie el eje mediterráneo y la comunicación 
con Madrid.
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Los problemas de saturación del tráfico tienen difícil solución. 
Responden a tendencias que afectan a la mayoría de las sociedades 
industrializadas y su alcance se escapa de nuestra esfera de 
actuación. Todos somos a la vez sus responsables y sus víctimas. 
Pero los ciudadanos están tomando conciencia de ellos y confiamos 
en que las acciones que la administración emprenda en este terreno 
sean eficaces con la colaboración de todos.
Sólo con diseños globales conjuntos se puede realizar una política 
eficaz en este terreno, atendiendo a la necesidad de integrar los 
diferentes sistemas de transporte. Por nuestra parte, vamos a 
continuar ampliando la red de transporte público y facilitando los 
accesos a las grandes ciudades para conseguir un tráfico fluido.
En una sociedad cuyo funcionamiento descansa en buena medida en 
la rapidez y abundancia de información, las telecomunicaciones 
avanzadas son un recurso clave para la competitividad de la 
economía y para el bienestar. El objetivo de la Generalitat es 
complementar las acciones emprendidas por el Estado, orientadas a 
favorecer el equilibrio territorial. Sobre esta base podemos 
plantearnos ofrecer a las empresas y la Administración servicios 
avanzados en materia de telecomunicaciones.
Atender la cantidad y la calidad de agua es una de nuestras 
principales preocupaciones. Además de continuar la política ya 
emprendida de depuración de las aguas residuales, que es un 
proyecto fundamental para nosotros, defenderemos también ante el 
Plan Hidrológico, con los organismos de cuenca ya constituidos, con 
nuestra presencia, los intereses históricos de los regadíos valencianos 
y la política de trasvases planteada en la anterior legislatura.
Es también propósito de mi gobierno abordar a largo plazo un Plan 
de Gestión y Racionalización de los Recursos Hidráulicos y mejorar 
el abastecimiento de aguas en buenas condiciones de calidad a las 
ciudades, en estrecha colaboración con los ayuntamientos. Vamos a 
hacerlo posible para que, en un plazo prudente, se vayan también 
rehabilitando los regadíos históricos, para poder utilizar el agua 
canalizada de un modo mucho más eficiente.
Estas medidas se insertan en una filosofía común de ordenación del 
territorio, en virtud de la cual la Generalitat se compromete a llevar a 
cabo una política que haga compatibles los usos del suelo con el 
desarrollo económico, la calidad de vida y la conservación del medio 
ambiente.
La Generalitat se propone ayudar a los sectores económicos, está 
ayudando de hecho, a superar los problemas con que se encuentran 
para adaptarse a las condiciones de la Europa Unida. Para ello 
mantiene un conjunto de programas de gestión tanto de 
equipamientos y servicios públicos como de ayudas a la 
modernización de las empresas, que han sido complementados y 
ampliados con el Plan de Competitividad aprobado por el Consell a 
principios de año. Pero nuestra aportación fundamental puede ser la 
provisión de servicios específicos a las empresas agrícolas, 
industriales, comerciales y turísticas.
Es muy probable que se pueda alcanzar un acuerdo para que el 
período transitorio de integración en la CEE de nuestros productos 
agrícolas termine el 1 de enero de 1993, a la vez que el de los 
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productos industriales. Este será éxito deseado por todos y nos 
congratulamos sin ninguna duda.
El futuro de nuestra agricultura depende, pues, de nosotros mismos, 
de que cada cual ponga de su parte lo que le corresponda. La 
Generalitat adoptará una serie de medidas con vistas a mejorar 
nuestros factores de competitividad. En este sentido y dado el 
pequeño tamaño de nuestras explotaciones, que va aumentando, —
no el tamaño, sino la pequeñez— queremos ampliar a todas las zonas
el cese anticipado en la actividad agraria con reestructuración de 
explotaciones para hacerlas rentables.
Llevaremos adelante una política de estructuras que consolide las 
empresas familiares agrarias competitivas y que fomente el 
asociacionismo y la ordenación de cultivos. Impulsaremos el 
desarrollo integral de las zonas desfavorecidas de forma que se 
facilite la permanencia de la población en las comarcas del interior. 
Seguiremos apoyando los seguros y la difusión de la tecnología en 
las empresas agrarias.
También, y dentro del campo legislativo, vamos a proponer una Ley 
de Prestación Municipal de Servicios de Interés Agrario, 
coordinando las actuaciones de las distintas administraciones. A lo 
largo de esta legislatura desarrollaremos la Ley de Espacios 
Forestales que ya ha sido presentada en la anterior, y apoyaremos la 
creación de un mercado de futuros para los cítricos, que nace con 
vocación de mayor amplitud. Igualmente, impulsaremos la 
concentración de la oferta y la calidad y comercialización de los 
productos agrarios, así como la oferta de productos transformados.
También en la industria, las reducidas dimensiones de las empresas 
valencianas constituyen una seria limitación para competir. Es 
necesario impulsar la cooperación entre las empresas y hacerles 
llegar una información amplia y diversa.
Los problemas de falta de suelo industrial, altos precios y deficientes 
condiciones de infraestructuras, equipamientos y servicios, son 
especialmente graves. En esta legislatura aumentaremos la oferta de 
suelo industrial dotado de los servicios más avanzados y 
mejoraremos las condiciones en que se encuentran los polígonos de 
los mayores centros industriales.
El acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación 
crediticia en adecuadas condiciones de coste es uno de los 
principales problemas a que se enfrentan las empresas valencianas, 
especialmente en un período en el que se requiere llevar adelante un 
fuerte proceso inversor. En este campo actuaremos a través del 
Instituto Valenciano de Finanzas, de la Sociedad de Capital Riesgo y 
del apoyo a la Sociedad de Garantías Recíprocas de la Comunidad 
Valenciana.
La promoción de la creación de empresas innovadoras y de 
diversificación productiva va a recibir un importante apoyo a través 
de dos vías: por una parte, la consolidación y ampliación de los 
Centros de Empresas Europeas e Innovación; y, por otra, la entrada 
en funcionamiento de la Sociedad de Capital Riesgo, que con un 
capital de 6.000 millones de pesetas desarrollará una amplia labor de 
promoción y participación en nuevas empresas innovadoras y 
arriesgadas.
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Los comercios tradicionales atraviesan un proceso de crisis que está 
provocando la reducción de su cuota de mercado. La Generalitat 
Valenciana va a prestar todo su apoyo a la necesaria reconversión 
estructural, mediante servicios de asistencia y asesoramiento, 
impulsando la modernización y la mejora de la gestión, y la 
profesionalización de los comerciantes, y revitalizando los centros 
comerciales tradicionales de las ciudades.
Desde hace unos años las exportaciones valencianas atraviesan una 
difícil situación, a pesar de la relativa recuperación apreciada en el 
’90 y en los primeros meses del año actual, especialmente en los 
productos industriales.
Las causas de esta evolución desfavorable son tanto coyunturales 
como estructurales. Entre las primeras destaca el fuerte crecimiento 
de la demanda interna en el período 1985—1989, la apreciación del 
tipo de cambio de la peseta, especialmente respecto al dólar, y la 
existencia de un diferencial de inflación respecto a los principales 
países de nuestro entorno.
Sin embargo, el problema exportador va mucho más allá de los 
precios relativos, centrándose en una serie de factores estructurales 
Claves para el desarrollo del proceso exportador, como la falta de 
implantación permanente en el exterior, el insuficiente nivel de 
cooperación y asociacionismo, las reducidas inversiones en acciones 
promocionales y marcas propias o la baja formación y cultura 
empresarial, entre otros.
La Generalitat centrará su atención en la resolución de estos 
problemas, intensificando sus acciones en la prestación de servicios 
a las empresas en el exterior a través de PROCOVA y de su red 
exterior, en la formación especializada, en el fomento de la 
cooperación empresarial, así como en una amplia gama de acciones 
promocionales, y en la subsidiación de los intereses de los créditos 
destinados a la acción exportadora de las empresas valencianas.
El sector turístico tiene en nuestra Comunidad una singular 
importancia tanto en la generación de empleo como de rentas. Sin 
embargo, desde hace unos años también atraviesa por una serie de 
problemas coyunturales y estructurales que le han hecho perder 
competitividad en el contexto internacional.
En este momento, y una vez elaborado, con el concurso de los 
distintos agentes económicos que intervienen en el sector, el 
diagnóstico y las estrategias que se recogen en el Libro Blanco sobre 
el Turismo, es necesario planteamos acciones positivas. Para ello no 
existe otra vía que la unión y coordinación de todos los agentes 
privados y públicos.
Las acciones que se propone impulsar este Gobierno darán sus 
frutos, en muchos casos, a medio y largo plazo, ya que requieren un 
cambio importante de estructuras y de mentalidades. En concreto, 
nos proponemos poner en marcha un Plan de calidad total que 
impulse la modernización y reestructuración de la oferta turística.
A este respecto vamos a completar el marco normativo con la 
regulación de los apartamentos turísticos y trabajaremos en la 
eliminación del intrusismo y clandestinaje.
Aunque nuestro turismo ha sido tradicionalmente litoral, la 
Comunidad Valenciana cuenta con zonas de interior aptas por sus 
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condiciones naturales para ser lugares de visita y de veraneo. En este 
sentido, y recogiendo la necesidad de fomentar esta vertiente de 
nuestra economía por medio de la creación de equipamientos y 
servicios adecuados, vamos aponer en marcha un ambicioso Plan de 
Turismo Rural.
La degradación del medio ambiente y de la calidad de vida en los 
espacios turísticos requiere abordar con decisión estos problemas, ya 
que representan uno de los mayores condicionantes de la actividad 
turística y del nuevo modelo que queremos diseñar. Los municipios 
turísticos tienen necesidades específicas, de carácter urbanístico, 
paisajístico, de servicios y de bienestar, tanto por lo que respecta a 
sus vecinos como a sus visitantes. Para responder a ello estamos 
mejorando la calidad de las playas y de los servicios públicos, de 
modo que el visitante encuentre un ambiente limpio y bien 
organizado.
Como una parte fundamental de la política turística valenciana, la 
Generalitat va a impulsar las actividades de comunicación, imagen y 
mejora de la comercialización, y la investigación y desarrollo en 
temas turísticos y su difusión técnica. Van a potenciarse también con 
especial cuidado la atención y la información a los usuarios.
La calidad de vida es una necesidad cada vez más sentida y exigida 
por los valencianos. Es también un aspecto importante de nuestra 
competitividad en la industria de prestación de servicios de tiempo 
libre y un atractivo adicional para la localización de actividades 
económicas.
Muchos de los servicios que prestarnos tienen repercusión en el 
bienestar. Son prioritarios, sin embargo, por la apreciación de los 
ciudadanos y por su importancia presupuestaria, la sanidad, la 
política de medio ambiente y los servicios culturales.
Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos es, 
lógicamente, la salud. Y en este terreno se ha experimentado un gran 
cambio que no siempre es valorado con objetividad. El hecho es que 
desde que se llevó a cabo la transferencia de la sanidad en 1988”, 
nuestro objetivo principal ha sido universalizar la asistencia y 
aumentar la calidad de las prestaciones.

Esto es, que llegase a todos los ciudadanos la asistencia sanitaria 
pública, que no llegaba, y aumentar la calidad de las prestaciones. Se 
han llevado a cabo grandes inversiones, aunque siguiendo un criterio 
prudente que ha evitado el excesivo endeudamiento de la 
Generalitat.
Además, hemos empezado a poner en práctica un nuevo modelo 
sanitario descentralizado, que garantiza un acceso más fácil y 
cómodo a los centros y servicios. La creación, ampliación y mejora 
de hospitales comarcales ha contribuido a ello de un modo 
sustancial. Nuestra política para la próxima legislatura va a seguir 
siendo la de acercar la atención primaria a los ciudadanos, 
generalizando los centros de salud al conjunto de la Comunidad 
Valenciana.
Pero nos centraremos sobre todo en mejorar la calidad del servicio. 
Hemos reducido el tiempo de espera con la implantación de la cita 
previa, en beneficio de un aumento del tiempo de atención; vamos a 
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insistir en este aspecto, y en la misma línea ampliaremos el horario 
de consulta y aplicaremos la atención continuada a la población.
El aumento de calidad implicará también un cuidado especial en el 
tratamiento de pacientes con problemas específicos, como los 
crónicos y los ancianos, y la ampliación de las prestaciones (en 
terrenos como el de la salud bucodental) para asegurar a todos una 
auténtica calidad de Vida.
La atención de urgencias es uno de los temas sanitarios que más 
preocupan a los ciudadanos, y lo vamos a atender prioritariamente. 
Vamos a crear y potenciar los centros de coordinación de urgencias, 
a desarrollar nuevos centros de atención y a mejorar el transporte 
sanitario de emergencia. Seguiremos reduciendo los tiempos de 
espera en las intervenciones quirúrgicas.
Nuestra voluntad de dotar a la sociedad valenciana de una sanidad 
pública de alta calidad y de dar prioridad a la satisfacción de los 
usuarios, queda patente en un proyecto que ya hemos anunciado y 
que pensamos llevar a cabo en esta legislatura: la creación de un 
sistema que permita al ciudadano la libre elección de médico en la 
atención primaria y especializada.
Pero la mejora de la calidad es una cuestión de colaboración entre 
todos los agentes implicados en la prestación de los servicios. La 
Administración está poniendo los medios para que se haga efectiva, 
y no sólo en la cantidad necesaria, sino también con unos criterios de 
humanización y confort, para que la atención a los pacientes se lleve 
a cabo en un ambiente digno y grato. La calidad del trabajo, 
relacionada con los aspectos retributivos y de responsabilidad son 
temas que también vamos a abordar en profundidad.
La preservación y mejora del medio ambiente es, sin duda, la mayor 
garantía de calidad de vida para los ciudadanos actuales y futuros. El 
mejor acto de solidaridad que podemos hacer para con nuestros 
descendientes es legarles un planeta sano. Pero se trata de un 
producto caro, que sólo desde la Administración pública puede 
garantizarse para todos.
En este momento los ciudadanos perciben como prioritario que se 
aborden problemas insoslayables como la depuración de las aguas 
residuales, la eliminación de los residuos sólidos urbanos, y los 
ruidos y humos de las grandes ciudades. Por lo que se refiere a las 
aguas, esperamos llegar en 1995 al 90% de vertidos urbanos 
depurados. Para ello actuaremos preferentemente en el litoral y en 
las cuencas contaminadas. También vamos a complementar el 
tratamiento de los residuos sólidos y haremos lo posible para 
generalizar entre las empresas la depuración de sus vertidos y el 
tratamiento de residuos.
Para resolver los actuales estrangulamientos financieros, de gestión y 
la precariedad de la explotación propondremos a esta Cámara una 
Ley de Saneamiento y Depuración que defina la financiación y la 
gestión de los recursos para que funcionen las depuradoras y no sólo 
para que se construyan.
Ante la contaminación del aire por humos y otros agentes de 
polución atmosférica, estamos exigiendo y exigiremos las 
inversiones adecuadas para evitarla, y nos proponemos poner en 
marcha un Plan de Investigación dirigido a conocer y prever los 
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efectos de la contaminación, poco estudiada en el ámbito del 
Mediterráneo, y desarrollar tecnología medioambiental que nos 
permita no sólo cuidar de nuestro territorio, sino estar en condiciones 
de pedir las responsabilidades que correspondan en caso de 
contaminación externa.
Del mismo modo, vamos a abordar decididamente los problemas de 
ruidos y humos de las grandes ciudades, respondiendo a una 
sociedad que demanda ciudades habitables, humanas y sanas.
Otra exigencia de las sociedades desarrolladas es, sin duda, la 
protección y recuperación de espacios naturales. Para las regiones 
mediterráneas lo prioritario en este sentido es la minoración del 
efecto de los incendios forestales y una política de conservación del 
bosque que tenga en cuenta los problemas de desarrollo económico y 
social de las zonas atrasadas y de montaña, para que sea a su vez un 
instrumento de mejora de las rentas.
Vamos a diseñar los planes integrales adecuados para que nuestros 
espacios naturales no se deterioren y, en lo posible, mejoren y sean 
susceptibles de apuntalar sectores de nuestra economía como el 
turismo de interior.
Estamos llevando a cabo una política basada en la declaración de 
Parques Naturales, en parajes de especial interés ecológico como la 
Albufera, la Marjal de Pego—Oliva u otras zonas húmedas.
Durante esta legislatura desarrollaremos las directrices y criterios 
que permitan hacer compatibles entre sí las políticas económicas y 
sociales, respetando el medio ambiente y procurando una utilización 
racional y sensata de los recursos naturales, mediante un Plan de 
Acción Territorial de la Comunidad Valenciana.
Como he dicho, el medio ambiente es un patrimonio común, que hay 
que conservar y cuidar y que necesita grandes recursos. Desde aquí 
quiero proponer a todos los grupos y también a los agentes sociales 
un compromiso en virtud de cual lo situemos por encima de intereses 
particulares o corporativos.
La vivienda es un elemento fundamental de la calidad de vida de los 
jóvenes que quieren independizarse y de las familias que no han 
podido acceder a ella. Hasta ahora se ha hecho mucho en este 
sentido, pero existe todavía una amplia demanda insatisfecha. De 
acuerdo con nuestros compromisos electorales, atenderemos estas 
necesidades en colaboración con los ayuntamientos y el Estado.
Pondremos en marcha un Plan de viviendas de Protección Oficial a 
precios asequibles para la mayoría, aumentando los límites de acceso 
a las mismas y reduciendo los tipos de interés.
Los jóvenes recibirán una atención especial y se ofrecerá una mayor 
flexibilidad a la iniciativa privada y un abaratamiento de los costes 
financieros y del suelo, a la vez que se evitará que los incrementos de
calidad del medio ambiente urbano que se produzcan gracias a las 
inversiones públicas, financiadas por tanto por el conjunto de los 
ciudadanos, se conviertan en objeto de especulación. Además, la 
Generalitat seguirá contribuyendo a reducir el precio de las viviendas 
por medio de la oferta de suelo barato.
El deterioro que sufren algunos de los centros históricos de las 
ciudades medias y grandes, requiere que actuemos de una forma 
enérgica. En este sentido, la Generalitat Valenciana se propone 
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decididamente ampliar y profundizar los Programas de Renovación 
Urbana ya iniciados. 

Una sociedad joven, dinámica y con tradición como la valenciana, 
produce cultura y la difunde como un aspecto más de la calidad de 
vida de los ciudadanos. El papel de las instituciones es apoyarla y 
poner a su servicio los equipamientos necesarios para que se 
desarrolle normalmente.
A lo largo de las anteriores legislaturas se han ido creando unas 
infraestructuras e instituciones que han permitido recuperar grandes 
zonas de nuestra memoria histórica —con un esfuerzo especial en la 
recuperación del uso y de la estima del valenciano, que en las 
circunstancias actuales cobra más valor si cabe el mantener— a la 
vez que nos han permitido también incorporamos plenamente a la 
modernidad.
Hay que continuar el trabajo de equipamiento y de difusión de la 
cultura, combinando tradición y modernidad, y en este sentido 
dedicaremos nuestros esfuerzos tanto a instituciones de vanguardia 
como a las dedicadas a la conservación y difusión de nuestro 
patrimonio. Entre las primeras destacaría la consolidación del IVAM 
e IVAECM y la creación de la Ciudad de la Ciencia, y entre las 
segundas las intervenciones en el museo de San Pio V y la creación 
de la Biblioteca Valenciana.
Próximamente presentaremos ante sus señorías un proyecto de Ley 
del Patrimonio Cultural Valenciano.
La cohesión social (la lucha contra las desigualdades) es un bien 
positivo para el desarrollo y la calidad de vida. Debe ser una 
prioridad en el proyecto de sociedad sin exclusión que defendemos.
La sociedad actual, y sobre todo las grandes ciudades, se enfrentan 
con graves problemas derivados de la desigualdad, la exclusión 
social y la marginación, que a su vez dependen de causas más 
profundas. Creo que la sociedad valenciana es lo suficientemente 
madura como para reconocer que la inseguridad ciudadana es una 
consecuencia de todo ello. Y que no sólo es cuestión de justicia, sino 
también de orden público, aportar soluciones dignas e imaginativas 
en orden a una mayor cohesión social.
En la pasada legislatura, además de construir con la colaboración de 
todos, de los municipios especialmente, unos Servicios Sociales 
modernos y adecuados a nuestras necesidades, desarrollamos una 
serie de mecanismos para reducir la exclusión social, que han 
demostrado dar buenos resultados. Quiero resaltar especialmente el 
Plan de Integración Social acordado con los sindicatos. Es la espina 
dorsal de nuestra política contra la exclusión, marginación y pobreza, 
y está posibilitando a grupos sociales y personas concretas, el acceso 
a los sistemas de convivencia.
El Plan tiene la ventaja de combinar la ayuda económica con las 
medidas de inserción. No se trata de un salario social, puesto que le 
falta la relación laboral, ni es un subsidio, porque exige unas 
contraprestaciones que podríamos calificar de contrato social.
Las rentas mínimas de inserción, cuya implantación ya hemos 
iniciado, junto al trabajo realizado en los Barrios de Acción 
Preferente, suponen incorporar a la sociedad del bienestar nuevas 
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dimensiones en el ámbito de la asistencia social, puesto que buscan 
superar dificultades, individuales y colectivas, de los afectados y de 
las mismas administraciones, que durante muchos años no han sido 
capaces de evitar que la pobreza se volviera crónica por falta de 
comprensión del problema y de sensibilidad para motivar a los 
grupos y personas afectados.
Sabemos que erradicar la pobreza y la marginación no es tarea fácil. 
Pero también creemos firmemente que hay que continuar trabajando 
en este terreno, guiados por una idea básica, en la que todos 
estaremos de acuerdo: la de que el ciudadano al que se ayuda a 
superar una situación difícil tiene que adquirir una autonomía 
personal e integrarse como miembro útil a la sociedad.
Para eso hay que crear mecanismos que permitan la reinserción, que 
no son otros que la formación laboral y el trabajo y las ocupaciones 
de utilidad social. A los programas de reinserción que hay en marcha 
actualmente, y que iremos extendiendo, hay que añadir el esfuerzo 
que hemos emprendido en la lucha contra la droga y en la 
rehabilitación de drogodependientes.
Combinándolos, iremos a la raíz de los problemas de inseguridad 
ciudadana que nos preocupan a todos. Porque sólo si los atacamos en 
sus auténticas raíces podremos conciliar libertad, progreso, seguridad 
y calidad de vida para todos.
La Generalitat que yo presida quiere ser el último recurso contra la 
injusticia y la marginación de los ciudadanos.
Los problemas de los mayores merecen una atención especial. Se 
trata de un sector de la población que va en aumento, con unas 
necesidades diferenciadas. Su bienestar descansa principalmente en 
su autonomía, y ésta en sus recursos económicos. En este sentido, la 
aplicación de la Ley de Prestaciones no contributivas va a mejorar 
sustancialmente su situación en cuanto a las pensiones.
Al mismo tiempo, la Generalitat continuara ampliando y mejorando 
los servicios a la tercera edad. Completaremos el Plan de residencias 
asistidas y centros de día y aumentaremos en cantidad y calidad las 
ayudas a domicilio. Seguiremos potenciando las unidades geriáuicas 
y las actividades culturales y deportivas para ayudar a los mayores a 
disfrutar de una vida sana, integrada y satisfactoria.
Para hacer más fluida la coordinación de sus organizaciones y de 
éstas con la Generalitat, vamos a crear el Consell de Majors de la 
Comunitat Valenciana.
La construcción de la sociedad del bienestar podría verse entorpecida 
por causa de un factor, que aún siendo instrumental, puede llegar a 
afectar la esencia misma de nuestro proyecto político de progreso: 
me estoy refiriendo, obviamente, al funcionamiento de nuestra 
administración autonómica.
La gestión de los servicios e instituciones de la sociedad del 
bienestar es de tal envergadura y trascendencia que en este momento 
presente se ha vuelto a plantear la siempre difícil compatibilidad 
entre el imperativo de eficacia, las formalidades legales y el derecho 
de los ciudadanos a la participación.
Y, no obstante, en un balance de nuestra experiencia, los aspectos 
positivos de la gestión analizada destacarían notablemente sobre los 
negativos. Hasta el punto de que podríamos afirmar que durante 
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estos años nuestra joven administración ha avanzado 
espectacularmente.
Así y todo, somos conscientes de que hay que perfeccionar las 
estructuras organizativas, reducir drásticamente los trámites y 
mejorar los sistemas y técnicas de trabajo. Pero sobre todo diseñar 
las actuaciones ¡tomando como punto de partida las necesidades de 
los ciudadanos antes que las de la propia estructura administrativa!
Para ello, la cultura administrativa tiene que orientarse 
definitivamente hacia la mejora de la calidad, ser accesible y 
humanizada y considerar al ciudadano como cliente y no como 
administrado. Estamos dispuestos a aprovechar más y mejor los 
diagnósticos de las deficiencias y las propuestas de modificación que 
nos hagan los órganos de control externo e interno de la 
administración.
Mi gobierno se propone acercar la administración a los ciudadanos, 
en el sentido de facilitar, siempre que no se comprometa el principio 
de equidad, la libre elección por parte de los usuarios en los 
Servicios de Bienestar. En los próximos años vamos a ampliar las 
bases de la nueva cultura orientada hacia el cliente.

El elemento humano es importante en cualquier reforma que se 
emprenda en la Administración. Hay que motivar a los funcionarios 
y empleados de nuestras administraciones mediante la introducción 
progresiva de incentivos integrantes de un sistema de evaluación de 
rendimientos, consensuado con interesados y sindicatos. Para 
modernizar y dotar de eficacia a la Administración, es 
imprescindible un buen sistema de formación y reciclaje de los 
funcionarios y vamos a desarrollarlo.
Es mi propósito que la administración autonómica y cuantas 
instituciones dependan de ella se vean sometidas, durante la 
legislatura que ahora iniciamos, a una tensión incesante de 
perfeccionamiento y mejora. A tal efecto crearemos un instrumento 
coordinador y catalizador que se encargue de corregir defectos y 
disfunciones y de introducir medidas encaminadas a lograr de la 
administración valenciana unos rendimientos óptimos.
Puede que esta tarea parezca gris y poco agradecida a corto plazo, 
pero les aseguro que me propongo conseguir que nuestra 
administración, esforzándose como el resto de instituciones y fuerzas 
económicas, sociales y culturales, esté en condiciones de afrontar el 
reto de la competitividad.
No quiero terminar estas palabras, señorías, sin hacer una llamada a 
la ilusión y a la responsabilidad de las fuerzas políticas, sociales y 
económicas de nuestra Comunidad, para que colaboren en la 
satisfacción de las necesidades y demandas de la sociedad 
valenciana. Porque los grandes temas que he propuesto a lo largo de 
este parlamento emanan de la sociedad misma y no son un proyecto 
exclusivo ni de un partido ni de la Generalitat.
Para hacer de la Comunidad Valenciana una de las regiones 
desarrolladas de Europa hay que auna resfuerzos y canalizarlos a 
través del consenso. Cada uno de nosotros tiene sus 
responsabilidades y debe asumirlas hasta el final. No me he limitado 
aquí a exponer las cosas que tiene que hacer la Generalitat 
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Valenciana. He planteado como programa de gobierno no sólo, como 
es mi obligación como candidato a la presidencia, a regir 
democráticamente los destinos de los valencianos por tanto, he 
planteado no sólo lo que tiene que hacer la administración 
autonómica, o la Generalitat y su gobierno, sino en definitiva lo que 
tienen que hacer todos y cada uno de los agentes sociales y 
económicos de esta Comunidad para progresar.
Cada uno tiene, por tanto, sus responsabilidades y debe asumirlas 
como propias y no lanzarlas sobre los demás. Creo que en esa 
responsabilidad la sociedad y el futuro se encargarán de exigírnosla a 
todos. Quienes ejercemos tareas públicas por decisión de los 
ciudadanos, debemos supeditar nuestros intereses particulares a los 
generales de la Comunidad Valenciana y servirla con el entusiasmo 
de quien es consciente de la importancia y de la dignidad de esta 
tarea. Yo, por mi parte, si cuento con el apoyo de esta Cámara, lo 
haré teniendo como guía los ideales de progreso, solidaridad y 
justicia que mueven a los ciudadanos que represento y que son más 
que en el año ochenta y siete, si gustan ustedes de recordarlo.
Nada más y muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor Zaplana Hernández-Soro:
Señor presidente. Señoras y señores diputados.
Me dispongo, de acuerdo con nuestro Estatuto de Autonomía, a 
solicitar el voto favorable para mi investidura como presidente de la 
Generalitat Valenciana.

Quiero transmitir a esta Cámara y a todos los valencianos que este 
acto no es, en modo alguno, un simple trámite. Por el contrario, 
estamos Viviendo una jornada decisiva e histórica para nuestro 
pueblo. Histórica porque hoy puede comenzar un cambio de 
orientación en el gobierno valenciano y es, además, la primera 
ocasión en que puede hacerse realidad en nuestra comunidad el 
principio democrático de la alternancia. Decisiva porque tenemos 
que empezar a dar los primeros pasos, en este nuevo camino, para 
configurar la Comunidad Valenciana del siglo XXI.
Vengo a este debate con la satisfacción de ser uno más de los que 
han luchado por la configuración autonómica de España, por la 
instauración de un sistema de valores democráticos y por la 
construcción de una alternativa sólida para esta comunidad.
Vengo también con la humildad que procede de saber que i son los 
valencianos quienes han instaurado este cambio, en busca de 
soluciones a los problemas de nuestra comunidad. Mi grupo y yo no 
somos más que los encargados de desempeñar la honrosa tarea de 
hacerlo realidad.
Mirando a la Cámara, se hace evidente que los ciudadanos 
valencianos han querido otra composición a la anterior, que se debe 
traducir en un nuevo contenido de la acción de gobierno y en un 
modo diferente de entender el mismo.
Han querido este cambio con tal ilusión y con tal conciencia cívica 
que el primer debe que me impongo consiste en interpretar con 
acierto esa voluntad popular. Los ciudadanos han votado en busca de 
nuevas soluciones y mi primer compromiso consiste en dárselas. 
Soluciones que hagan caminar a la Comunidad Valenciana hacia 
adelante, que nos hagan ganar el futuro y nos permitan progresar en 
sintonía con nuestras potencialidades.
Entiendo que los votos que hemos recibido no nos demandan mirar 
hacia el pasado con revanchismos y mucho menos rebuscar en el, 
sino más bien aprovechar los logros positivos que nos han dejado 
nuestros predecesores, corregir en su caso los errores y desaciertos y 
poner las bases del futuro.
Los valencianos han elegido una Cámara con un grupo en su seno, el 
Grupo Popular, que tiene una mayoría sólida que permite un 
gobierno estable, y con otras fuerzas políticas vigorosas que 
participaran, estoy seguro de ello, lealmente en la construcción de la 
Comunidad Valenciana del futuro.
Yo me alegro de esta composición porque creo firmemente en la 
eficacia del diálogo y en el consenso. De hecho, has-ta donde el 
Reglamento nos ha permitido, hemos hecho realidad esa voluntad en 
la composición de la Mesa de nuestras Cortes Valencianas.
Espero que nuestras naturales discrepancias se manifiesten con 
claridad y comprensión. Yo, por mi parte, ofrezco esa disposición. 
Todos debemos pensar en el presente y futuro de la Comunidad 
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Valenciana y, aunque tengamos distintas sensibilidades, debemos, en 
lo posible, hacerlas compatibles para lograr el interés común, que es 
lo que —a mi juicio— nos exigen los ciudadanos.
Con este espíritu vengo a solicitar a sus señorías los votos para mi 
investidura. Y ¿para que? Para gobernar. Tengo la conciencia clara 
de que muchos valencianos piensan que no hemos estado bien 
gobernados y que la Comunidad Valenciana no ocupa el lugar que se 
merece en el contexto español y europeo.
Gobernar no es solamente administrar un presupuesto. Gobernar es 
diseñar el futuro y poner los medios para llegar a el, trazando el 
rumbo con ilusión y con esperanza, y sabiendo vencer las 
dificultades que nos quieren desviar de esas metas. Gobernar no es 
creerse investido de un poder soberano por haber recibido unos votos 
y pensar que eso faculta para cualquier clase de actuación. Gobernar 
es realizar el esfuerzo de permanecer siempre atento a las 
necesidades y sensibilidades de los ciudadanos. 
Nuestro compromiso en el momento actual es constituir un gobierno 
honrado y fiel a los compromisos adquiridos en nuestro programa. 
Un gobierno eficaz en la gestión; sensible a las desigualdades 
sociales, solidario con todos los ciudadanos y respetuoso con los 
distintos grupos sociales.
Quiero un gobierno abierto continuamente al diálogo y fuerte en la 
representación de esta tierra. Defenderemos con firmeza nuestras 
necesidades y derechos y diremos lo mismo dentro y fuera de nuestra 
comunidad.
Necesitamos en estos momentos un ejecutivo coherente. Un 
ejecutivo que procure el desarrollo de la Comunidad Valenciana y lo 
transforme en motor de crecimiento del resto de regiones españolas y 
europeas.
Nuestro horizonte como populares, con la responsabilidad de 
gobernar para todos los valencianos, consiste en profundizar en las 
libertades y conseguir que los ciudadanos y los grupos sociales 
puedan desarrollar todas sus iniciativas en un marco de libertad para 
que éstas sean las auténticas bases del desarrollo de la Comunidad 
Valenciana.
Nuestro sentido del cambio se proyecta hacia el futuro y se apoya en 
los valores más permanentes del hombre, rechazando cualquier 
atisbo de desesperanza en las posibilidades de la persona.
Nuestra acción de gobierno se asentará sobre cuatro pilares que 
quiero proclamar ahora categóricamente: regeneración ética e 
institucional, recuperación de la iniciativa social, avance de la 
sociedad del bienestar y respeto a nuestra identidad, cultura y lengua.
Durante los últimos años hemos asistido, tristemente, a una 
progresiva degradación de la vida pública. Hemos sufrido el duro 
envite de quienes usando, e incluso abusando, de sus cargos han 
Optado por buscar el lucro personal, olvidando el bien común para el 
cual fueron elegidos.
Esta deleznable situación, rechazada expresamente por todos los 
grupos políticos representados en esta Cámara, ha contagiado los 
pilares básicos de nuestra sociedad civil, asistiendo en los últimos 
tiempos a un olvido paulatino, pero constante, de los valores éticos 
tradicionales que deben inspirar las relaciones humanas, 
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encauzándolas por la vía de la solidaridad y el respeto mutuo en 
libertad. 
Es mi propósito aprovechar esta tribuna, que me brinda la 
celebración del debate de investidura, para lanzar un mensaje de 
ilusión y esperanza dirigido al pueblo valenciano, para que 
reaccionen con prontitud y coraje, revelándose contra esa situación.
No pienso instalarme en la demagogia y pintar un futuro maravilloso 
en el que todos nuestros problemas se solucionarán sin esfuerzo 
alguno. Quiero ser presidente de la Generalitat para hablar claro, 
para decir siempre la verdad. Si obtengo la confianza de la Cámara, 
no voy a ser el presidente de la Generalitat para eternizarme en el 
poder al precio que sea. Vengo a trabajar por la Comunidad 
Valenciana y para la Comunidad Valenciana. Pero también tengo la 
obligación de pedir a los valencianos, alicantinos y castellonenses un 
sacrificio importante, un esfuerzo personal decidido que contribuya a 
sacar nuestra comunidad adelante.
Quiero comprometerme públicamente en este proyecto de 
regeneración política y social. Para ello, afirmo que mi acción de 
gobierno estará marcada por la austeridad, la transparencia y la 
eficacia, valores que a mi juicio deben impregnar el que hacer diario 
de toda la sociedad.
Estoy convencido, y pediría que toda la sociedad valenciana 
reflexionara sobre ello, que el camino más corto y seguro para 
alcanzar nuestro objetivo es el cambio sustancial en nuestra escala de 
valores.
Volvamos, pues, la mirada hacia atrás y, aprendiendo de errores 
pasados, afrontemos el futuro con vigor, comenzando a recuperar el 
gusto por el trabajo bien hecho y el esfuerzo en común, que 
posibilite aunar voluntades en torno a un proyecto unívoco y evite 
las tensiones estériles y la crispación social.
La tolerancia, el diálogo, la colaboración, el consenso, la libertad y la 
igualdad deben alzarse como baluartes inspiradores de nuestro 
comportamiento futuro. De hacerlo así, a buen seguro que servirán 
de base para reafirmar el orgullo de ser valencianos y para alcanzar 
elevadas cotas de solidaridad y bienestar social.
Decía Alexis de Tocqueville que «toda función que pueda ser 
desempeñada por lo inferior debe ser realizada por lo inferior, a 
riesgo de daño para el conjunto entero, pues hay más perfección en 
un conjunto en el que todas las partes están llenas de vida e iniciativa 
que en un conjunto cuyas partes no son sino instrumentos 
mediatizados por la iniciativa de los órganos superiores de la 
comunidad».
Yo soy de los que piensan que el ideal y el fin de la vida no está en la 
sociedad, sino en la persona misma, como parte integrante de ésta. 
Pero, al mismo tiempo que considero a la persona como centro de la 
vida social, creo que el gobierno y la administración tienen una gran 
importancia en la sociedad moderna, no sólo para garantizar el 
disfrute de los derechos, sino para contribuir de una manera activa al 
desarrollo y a la solidaridad de los pueblos.
Durante la última época el gobierno y la administración han gozado 
de un protagonismo excesivo, y por ello se hace necesario durante 
los próximos años regenerar el tejido social. Es imprescindible que 
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fluya la creatividad social, que se multipliquen los centros de 
decisión y las iniciativas.
No quiero imponer desde el gobierno un modelo preconcebido de 
organización social, sino establecer un cuadro institucional que 
garantice la libertad y la participación ciudadana y estimule la 
aportación de todos a la vida colectiva.
Para nosotros la persona es el fundamento primario y el objetivo 
último de toda acción política, y la sociedad el espacio en el que 
naturalmente se debe desarrollar la libre iniciativa personal que 
engendra el verdadero progreso.
La iniciativa social, como instrumento de desarrollo, va mucho más 
allá de una concepción económica, y atiende a una forma de 
organización social que intentaré potenciar desde el gobierno de la 
Generalitat.
El progreso en la sociedad del bienestar constituye un tercer pilar de 
nuestra acción de gobierno.
Son absolutamente irrenunciables los logros sociales conseguidos 
hasta ahora, porque han costado muchos años de esfuerzo y 
sacrificio y su fortalecimiento es un objetivo ante el que ninguna 
administración moderna puede ceder.
Las prestaciones sociales que conforman el modelo del estado social 
de derecho deben ganar en eficiencia y permitir un auténtico 
bienestar de todos los ciudadanos. Todo ello dentro de una marco 
financiero asumible que permita garantizar su viabilidad y 
estabilidad futuras.
Por ello, no hay que discutir la gratuidad y universalidad de la 
sanidad, sino evitar listas de espera y las deficiencias en la atención a 
los pacientes. No está en litigio la escolarización completa y gratuita, 
sino la calidad de la misma, la disminución del fracaso escolar y una 
más amplia libertad de elección de centro.
Nuestro único compromiso a la hora de suministrar los servicios 
públicos a los valenciano es ofertar mayor calidad.
Esa oferta de servicios públicos debe mejorarse en su estructura de 
producción y en su financiación, para que de esa

Pàgina 13

manera pueda contribuir positivamente a la eficiencia del conjunto 
de la economía y servir a la redistribución equitativa de las rentas.
No tenemos otra limitación y, dentro de ese compromiso, vamos a 
empezar a estudiar el modo de aumentar la red sanitaria y educativa 
pública, buscando conciertos con los sectores privados.
Queremos tener definido, cuanto antes, el nuevo mapa escolar, mapa 
escolar demasiado tiempo retrasado, y empezar a definir una reforma 
en el sistema educativo que facilite una mayor integración laboral y 
ajuste las titulaciones a la oferta de trabajo.
La administración debe garantizar coberturas sociales dignas a todos 
los valencianos, y en ese sentido sin duda trabajaremos.
Los servicios sociales, sanitarios, educativos y asistenciales deben 
llegar a los que menos tienen. No permaneceremos insensibles ante 
las distorsiones que hacen que esto no sea así.
Creo que no sería preciso indicar que nuestro compromiso es con 
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todos, pero que estaremos más propensos a facilitar las prestaciones 
sociales a los grupos más necesitados o que padecen una mayor 
marginación.
Me gustaría hacer una especial referencia a dos grupos sociales muy 
heterogéneos entre sí, pero necesitados de políticas específicas que 
faciliten su atención. Me refiero a nuestro mayores y a los que han 
tenido la desgracia de caer en el mundo de la droga.
Respecto a los mayores tenemos un compromiso, que durante los 
últimos meses hemos hecho suficientemente explícito, de mantener y 
mejorar las ayudas, apoyos sociales y pro-gramas de salud 
específicos que les garanticen unos mejores niveles de vida.
Somos conscientes de que no hacemos nada especial, pues prestando 
esa ayuda a nuestros mayores solamente la entendemos no como una 
gratificación, sino como el compromiso solidario de la sociedad con 
las personas que han forjado el presente en el que nosotros ahora nos 
desenvolvemos.
Nos preocupa también —como decía— la situación de los 
drogodependientes, personas que deben ser tratadas con el respeto 
que merecen, como enfermos que son, y nos preocupan las familias 
que sufren el peso de contar entre sus miembros con alguna persona 
que padece esta situación. Por ello, quiero adquirir el compromiso de 
facilitar la atención e integración social de esas personas.
Pero, además, hay que poner medidas para evitar el consumo y para 
perseguir con dureza a los individuos que están haciendo del mal 
ajeno una ocasión de enriquecimiento inmoral.
Anuncio que, durante el primer año de legislatura, el gobierno traerá 
a esta Cámara una ley para la prevención, asistencia e integración 
social de los drogodependientes, que servirá de marco general para la 
actuación en esta materia.
Somos conscientes de que la familia es un núcleo esencial en el 
entramado social y debe jugar un importante papel en la prestación 
de los servicios que configuran la sociedad del bienestar. Por 
ejemplo, arbitraremos las medidas para hacer realidad la ayuda a las 
amas de cada que se encarguen del cuidado de los mayores.
Para llevar a la práctica este último objetivo quiero anunciar que 
durante el primer período de sesiones del próximo año, traeremos a 
la Cámara un proyecto de ley de protección de la familia.
Y un cuarto pilar de nuestras acciones será el respeto absoluto a 
nuestra cultura y lengua. Porque un pueblo no puede mantener su 
personalidad sin el respeto a las raíces que la configuran.
De hecho, el modelo que subyace en nuestro proyecto de Comunidad 
Valenciana nace de la aceptación de nuestra propia identidad, que se 
ha configurado a través de la historia en forma de una lengua y 
cultura propias, que constituyen al patrimonio más singular que 
tenemos los valencianos y que debemos conservar y fomentar, 
enriqueciéndolo para las próximas generaciones.
La llengua i la cultura deuen ser forces d’unió i mai més de divisió; 
motiu d’orgullosa satisfacció i mai més de crispació; ocasió de 
trobada de tots i pilar per al llançament diferenciador que esta terra 
demana.
Desitge que el desenrotllament de la Comunitat Valenciana tinga una 
personalitat pròpia per a identificar-nos com a poble. Més europeus 
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que ningú, espanyols com el qui més, però valencians sempre. El 
nostre europeisme i la nostra espanyolitat tenen la raó de la seua 
existència en la nostra profunda valenciania. Des del govern 
treballarem per a fomentar —i en l’ús apropiat de la paraula 
«fomentar», ben diferent en el seu significat a «dirigir»— un nou 
període que permeta recuperar l’esplendor cultural que visqué esta 
comunitat en segles anteriors.
La llengua ocuparà un paper primordial com es mereix la riquesa 
cultural que atresora i en tant que representa un mitjà d’enfortiment 
de la nostra identitat diferenciadora. Al llarg del meu mandat no es 
va a reduir en absolut l’ús i l’ensenyança del valencià i en valencià. 
Queda proclamat des d’ara per a que ningú alimente temors 
infundats.
Desitge per a la Comunitat Valenciana el normal bilingüisme d’esta 
terra. Procurarem que la nostra llengua gaudisca de tot el consens per 
a que mai més el nostre poble puga sofrir divisió per este motiu i per 
a que ningú des de fora diga allò que devem fer.
Antes hablaba sobre mi intención de gobernar para todos los 
valencianos. Los valencianos han votado por «un verdadero 
cambio», han optado por un nuevo modelo para nuestra Comunidad. 
Un nuevo modelo que, respetando todo lo positivo que hemos 
alcanzado, afronte las necesarias reformas para lograr un futuro 
mejor.
Estamos en un nuevo proyecto que supone un reto y una gran 
responsabilidad.
El reto de colocar a la Comunidad Valenciana entre las regiones 
líderes de la Europa del siglo XXI y la responsabilidad de poner el 
esfuerzo necesario para lograr nuestros objetivos.
Esta nueva andadura exige la colaboración de todos, sin dirigismos, 
eliminando los corsés que actualmente tiene el tejido social 
valenciano y procurando que cada ciudadano y cada grupo social se 
sienta partícipe en el proyecto, aportando lo mejor de sí mismo.
A través de ese fuerte vínculo con la sociedad, estaremos en 
condiciones de crear un gobierno para todos.
Un gobierno que no caiga en tentaciones endogámicas y permanezca 
atento a las voces e inquietudes de todos los valencianos, estando en 
todo momento al servicio de ellos.
Lo he repetido incesantemente desde el 28 de mayo, pero desde esta 
tribuna, y con la solemnidad que esta intervención tiene, quiero decir 
que no fomentaré la pervivencia de una sociedad dual. No quiero 
dividir a los valencianos en buenos y malos, ganadores y perdedores, 
unos y otros.
Somos un pueblo, compuesto por cuatro millones de valencianos, a 
los que pido la generosidad y el esfuerzo de sentirse solidarios y 
comprometidos a trabajar para que la Comunidad Valenciana ocupe 
el lugar que se merece.
Queremos gobernar para todos y queremos implicar a todos en la 
ilusión del nuevo proyecto.

Debo ahora también referirme a las curvas del camino, a la situación 
inmediata y a nuestros propósitos, de los cuales ya he anunciado 
algunos.
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Aludiré sólo a sus principales rasgos, porque recientemente, como 
están las elecciones autonómicas y dada la difusión y amplitud de 
nuestro programa, que ha conseguido un amplio respaldo, me parece 
innecesario fatigar a la Cámara repitiendo detalles de todos 
conocidos.
Quiero anticipar que es mi intención conocer cuanto antes la 
situación exacta de lo que vamos a recibir, para que el año 95 no sea 
un año perdido y, basándonos en la realidad presente, ponernos a 
trabajar en los objetivos que planteamos en nuestro programa.
No quiero rupturas y pérdidas de tiempo y, por ello, hemos estado 
trabajando ya en la transferencia de los asuntos de gobierno. 
Aprovecho este momento para agradecer al señor Lerma y a sus 
consellers su esfuerzo y predisposición a colaborar en este traspaso.
Como ya he dicho públicamente, y para dar mayor continuidad a la 
acción de gobierno, si consigo la confianza de la Cámara, pediré a 
los actuales directores generales que informen a los nuevos 
miembros del gobierno sobre la situación de sus responsabilidades.
Obviamente, el futuro nunca es un sino totalmente incierto, es 
aquello para lo cual tenemos posibilidades. Zubiri escribió que el 
futuro se teje sobre la base de las posibilidades del presente y, si no 
evaluamos las posibilidades del presente, es imposible trazar 
razonablemente el proyecto de futuro.
Cinco son las áreas de trabajo en las que he agrupado los aspectos 
detallados en nuestro programa electoral, que es, naturalmente, la 
base del programa de gobierno, porque sólo cumpliendo aquél 
responderemos al voto mayoritario expresado por los valencianos.
Las enumeraré. Primera, mejorar el proceso de vertebración de la 
Comunidad, constituyendo a la vez un fuerte poder valenciano capaz 
de defender nuestro intereses. Segunda, aprovechar la recuperación 
económica internacional para mejorar nuestra situación y crear 
empleo. Tercera, reformar la Administración procurando que sea 
más acorde a las necesidades actuales. Cuarta, crear un mejor 
entorno ecológico. Y, quinta, superar el endémico déficit de 
infraestructuras que padecemos y que hace peligrar un crecimiento 
económico sostenido.
Estas cinco áreas están estrechamente ligadas y sólo a efectos de 
exposición pueden separarse.
Vertebrar la Comunidad y constituir un fuerte poder valenciano 
hacen fácil aprovechar la coyuntura internacional, que sólo puede ser 
duradera con la ayuda de una administración moderna y contando 
con un entorno medioambiental y unas infraestructuras adecuadas.
Todo el proyecto que hoy expongo en esta Cámara va encaminado a 
conseguir alcanzar el reto esencial para nosotros: situar a la 
Comunidad Valenciana entre las regiones de cabeza de la Europa del 
siglo XXI.
Es vital situarse en ese núcleo fuerte de la Europa de las Regiones 
para conseguir niveles de calidad de vida similares a los que tienen 
otros ciudadanos europeos. Además, como ya he dicho en más de 
una ocasión, tengo la firme convicción de que no debemos 
contentarnos con el mediocre propósito de ir a remolque. Tenemos la 
responsabilidad de constituir-nos en motor de desarrollo para el resto 
de regiones españolas y europeas. Durante muchos años hemos 
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estado viviendo en la periferia europea y la situación actual, si 
planteamos una política adecuada, nos abre la oportunidad histórica 
de integrarnos definitivamente entre las regiones más prósperas de 
Europa.
De las que he mencionado, la primera área, vertebrar la Comunidad 
y constituir un poder valenciano sólido, no está en primera posición 
casualmente. Constituye para mí un objetivo prioritario procurar la 
identificación de todos los valencianos en el nuevo proyecto para 
nuestra Comunidad. Ese proyecto definido, con el que llegare a la 
presidencia si la Cámara me otorga la confianza, tiene vocación 
aglutinadora y pretende abrir nuevos horizontes.
A partir de hoy desearía hacer realidad, con la ayuda de todos los 
valencianos ese esperanzador proyecto.
Los valencianos somos un pueblo con todo lo que esto significa 
sociológicamente hablando: tenemos raíces propias, una cultura y 
una historia rica y diferenciadora, y una lengua que nos singulariza.
Pero se hace necesario fijar objetivos comunes y buscar el esfuerzo 
de todos. Hay que forjar ilusiones y esperanzas colectivas. Queremos 
hacer participar a todos los ciudadanos, desde Vinaroz hasta 
Orihuela, de un proyecto común para nuestra Comunidad 
Valenciana. Un proyecto que no discrimine a nadie y busque que 
todos los que residen en nuestra Comunidad se sumen a él y no se 
sientan marginados en la comunidad donde viven y trabajan.
Deseo un proyecto global, que se debe concretar en la búsqueda de 
puntos de encuentro de todos los valencianos y en el aumento del 
peso de todas las provincias y comarcas dentro del conjunto de la 
Comunidad.
Para ello, quiero anunciar que en un plazo razonable pretendemos 
modificar la estructura de funcionamiento de los servicios 
territoriales, estableciendo una figura que asuma el esencial 
cometido de coordinar todas las acciones del gobierno autonómico 
en cada provincia y procurar el acercamiento de éste a los 
ciudadanos.
Creo que las diputaciones provinciales deben jugar, también, un 
papel importante en este proceso de vertebración. Para ello 
estudiaremos fórmulas de coordinación de sus competencias con las 
del Gobierno de la Generalitat, sobre todo en los servicios que se 
deben prestar a las comarcas.
Del mismo modo, considero que es esencial en este proceso de 
vertebración contar con los ayuntamientos, la administración más 
cercana al ciudadano.
Procuraré propiciar un pacto local mediante el cual se coordinen 
mejor los servicios que debe prestar cada administración, evitando 
duplicidades y buscando que las corporaciones locales puedan 
prestar servicios de la administración autonómica.
Es necesario sacar de nosotros lo mejor que llevamos dentro y fijar 
hacia dónde queremos conducir la Comunidad Valenciana. La 
capacidad de comprometernos y de esforzarnos hará posible que en 
el futuro todos nos sintamos orgullosos de los logros. .
En un discurso de investidura, Adolfo Suárez pronunció unas 
palabras que pueden servirnos en el momento actual a los 
valencianos. Decía entonces Adolfo Suárez que «el reto actual 
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consiste en admitir que somos como somos, en empeñarnos en 
mejorar cada día y en levantar el país a base de autocrítica y espíritu 
de sacrificio». «La nueva frontera —decía— no está lejos de 
nosotros, sino dentro de todos y de cada uno de nosotros mismos. 
Hemos de saber encerrarnos en esta identidad definitoria para plantar 
sólidamente las raíces del gran pueblo que todos juntos podemos 
ser.» 
Deseo conseguir la vertebración sin ninguna imposición. Quiero 
construir desde los puntos que unen y no desde los que separan. Sé 
que es posible unir sensibilidades diferentes en proyectos comunes. 
Muchos pueblos nos han dado ejemplo. Precisamente lo que 
enriquece un proyecto es la conjunción de ideas diversas.

Desde la vertebración se podrá configurar el poder valenciano del 
que he venido hablando en los últimos meses; Quiero una mayor y 
mejor presencia valenciana en los ámbitos de decisión españoles y 
europeos.
En este sentido, vamos a estudiar cómo cualificar la representación 
que actualmente tenemos en los distintos foros. Quiero recuperar el 
protagonismo que por su personalidad y su historia corresponde a la 
Comunidad Valenciana. Hay que exportar nuestras potencialidades 
para asumir la responsabilidad de ser motor y protagonista del 
desarrollo del resto de Europa y de España. Pero, sin hacer de la 
queja nuestra acción política, vamos a reclamar políticas coherentes 
para nuestra Comunidad.
Necesitan una política económica que no ahogue nuestro 
crecimiento, sino que le fomente. Y unas inversiones en 
infraestructuras que hagan posible el desarrollo. Sólo con un poder 
valenciano fuerte como el que pido en estos momentos, este podrá 
ser realidad.
Aprovecho la ocasión para apostar claramente por la capitalidad 
cultural para el cap i casal de la Comunidad Valenciana
Por nuestra riqueza cultural merecemos esta denominación, que, de 
conseguirse, sería un excepcional comienzo para este proyecto 
unísono, convergente de voluntades y esfuerzos que debe trazar un 
camino amplio y próspero para el futuro de nuestra Comunidad.
No deseo que el proyecto que hoy presente en esta Cámara se 
circunscriba únicamente a les temas económicos, porque lo que nos 
preocupa sobre todo, come he dicho antes, es la persona. Entiendo 
que la situación económica es un medio para conseguir mejores 
niveles de calidad de vida para todos los ciudadanos, pero nunca un 
objetivo final en sí mismo.
Me preocupa afianzar una sociedad de valencianos libres, mejorando 
su bienestar y haciendo posible una generación regida por la ética y 
la solidaridad y no por un sistema de controles rigurosos.
Sin embargo, ahora estamos preocupados por les problemas 
económicos, porque la coyuntura actual presenta distorsiones de 
marcada intensidad y extensión.
Sin duda, la situación más dolorosa, desde el punto de vista humano, 
que padece nuestra Comunidad es el pare. Casi 400000 valencianos 
que quieren y pueden trabajar no tienen dónde hacerlo. Una tasa de 
pare que supera el 24%, duplicando la media europea y casi 
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triplicando la media de los países de la OCDE.
Vive el pare como el drama de cada hombre o de cada mujer que 
quiere trabajar y no lo consigue. Hay que vivirlo Como una situación 
de frustración personal, que no tiene alivie con el remedio 
económico de un subsidio, por otra parte necesario, pero que es 
únicamente la manifestación de la solidaridad social. El pare ataca a 
las raíces más profundas del ser humano. El trabajo realiza al ser 
humano y la ausencia del mismo lo coloca en una situación de 
marginación y desesperanza, debilitando el espíritu de participación 
ciudadana y llevando a cuestionar la solidaridad social.
El hecho de que sea una plaga en todo el Estado no debe producir 
una actitud de resignación en el gobierno de esta Comunidad.
En esa lucha prioritaria emplearemos todos los instrumentos 
disponibles. Evidentemente, el más sostenible y eficaz consiste en 
facilitar un entorno favorable a las empresas, sobre todo a las 
pequeñas y medianas empresas, que les facilite su competitividad y 
la consiguiente creación de puestos de trabajo.
En un sistema económico como el valenciano el sector privado es el 
que tiene que influir decisivamente en los volúmenes de bienes y 
servicios producidos, de inversión y de empleo.
Debemos primar las iniciativas creadoras, con facilidades 
adicionales para aquellas empresas que por su dimensión pueden 
encontrar dificultades para su modernización, para ser atendidas por 
los intermediarios financieros o para exportar hacia mercados 
exteriores. Por ello, quiero anunciar que, antes de aprobar les 
presupuestos de 1996, presentaremos un programa específico para 
las pequeñas y medianas empresas que recogerá todos estos aspectos.
Desde luego, el pequeño comercio tendrá un tratamiento especial, 
para que un sector tradicional —que contribuye de manera 
importante, no sólo a la actividad económica, sino también a la 
configuración del modo de vida en nuestra tierra— pueda afrontar el 
proceso de modernización y especialización que le permita ajustarse 
a la estructura comercial actual y con-vivir con las grandes 
superficies.
Además, plantearemos en el plazo más breve posible un programa de 
políticas activas para la creación de empleo.
Considero que es posible invertir la tendencia de destrucción de 
puestos de trabajo si se aprovecho este cicloide recuperación 
económica internacional para realizar las reformas necesaris en la 
estructura económica valenciana, que permitan el aumente de 
competitividad en nuestras empresas, que ya he señalado.
Este es un buen momento para plantear reformas porque el panorama 
económico internacional vive una situación de optimismo, con 
perspectivas de un crecimiento mundial sostenido y generalizado. 
Las previsiones son de crecimiento generalizado, pero todos los 
organismos internacionales y les expertos han alertado acerca de que 
no se producirá de manera equivalente en todas partes. Crecerán más 
las regiones que hayan reformado las estructuras económicas 
buscando una mayor competitividad y, de hecho, preponen que se 
adopten medidas para mejorar costes, controlar precios y disminuir 
les déficits públicos.
Entre 1986 y 1991, come ya he señalado en otras ocasiones en esta 
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misma tribuna, se produjo un cicle alcista de la economía. Durante 
esos años la Comunidad Valenciana creció, generó empleo, pero no 
corrigió sus defectos estructura— les, no disciplinó su sector público 
y eso llevó a perder una oportunidad, como hemos podido 
comprobar y lamentar posteriormente.
Ahora la situación internacional nos concede otra oportunidad, que 
debe ser definitiva. Quiero que el avance no sea ficticio, 
consecuencia sólo de les «buenos vientes». Quiero que sentemos las 
bases para que nunca más se vuelva a repetir aquí una recesión con 
las consecuencias trágicas de pare, cierre de empresas y alejamiento 
de Europa como la que hemos vivido desgraciadamente durante les 
últimos años.
Soy consciente de que muchas medidas de política económica, 
necesarias para aprovechar la recuperación, son competencia del 
gobierno central y que, en buena parte, no se están adoptando por la 
grave crisis política que atraviesa.
Voy a denunciar esta situación y a exigir fortaleza para que pongan 
los medios que ayuden a corregir les graves desequilibrios ocasiones 
por un déficit público crónico, con la consiguiente fase de un 
endeudamiento, que ya supera la exigida en los acuerdos de 
Maastrich; así como por un inflación que mantiene diferenciales con 
la media europea y que, por tanto, está perjudicando de una manera 
clara a nuestro sector exportador.
Asimismo, es necesario corregir les diferenciales de costes 
ocasionados por la presión fiscal, las cuotas a la seguridad social, el 
precio de la energía o la inexistencia de competencia en una parte del 
sector servicios.

Pero también es verdad que desde el gobierno de la Generalitat se 
puede hacer mucho más, sobre todo en el campo de las «políticas 
activas». Nuestro sector productivo tiene que competir con ventaja 
en los segmentos de calidad, diseño y marca. Y su despegue debe 
arrastrar al sector comercial.
Es esencial revitalizar el sector industrial productivo realizando una 
política de oferta adecuada. Y ésa no consiste en la búsqueda de 
empresas de mayores dimensiones o en el inadecuado camino de 
terciarizar nuestra economía. Es nuestra intención optimizar los 
recursos financieros, encauzándolos como instrumentos generadores 
de inversiones productivas y elementos dinamizadores del proceso 
de modernización de nuestras pequeñas y medianas empresas.
Dentro de este capítulo, es prioritario realizar un esfuerzo para contar 
con recursos humanos adecuados. Es esencial este factor para captar 
inversiones productivas, lograr una mayor localización de empresas 
y conseguir que las ya existentes aumenten sus inversiones 
generadoras de empleo.
Por ello, quiero comprometerme a conseguir una mayor calidad en la 
formación profesional y en la universitaria de carácter técnico, 
buscando una mayor adecuación a las necesidades de la sociedad 
valenciana y facilitando de una manera eficaz las prácticas en las 
empresas. En breve iniciaremos los estudios para adecuar los títulos 
de formación profesional a las demandas de los sectores económicos 
y sociales de nuestra Comunidad.
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Otro elemento de primer orden es la Investigación y Desarrollo. 
Destinaremos más recursos públicos a I+D desde el próximo 
presupuesto y buscaremos fórmulas que hagan aumentar la eficacia y 
extensión de los Institutos Tecnológicos. Pero, además, nos parece 
necesario actuar buscando un mayor acercamiento de la 
investigación básica que realizan las universidades valencianas al 
mundo económico y empresarial.
Por otra parte, fomentaremos que los sectores privados destinen más 
recursos a esta imprescindible tarea a través de medidas de estímulo.
Un tercer apartado dentro de las políticas activas es el apoyo a la 
internacionalización de las empresas. Tras la consumación del 
Mercado único y la firma de los acuerdos del GATT se hace 
imparable el proceso de apertura de nuestra economía. Por ello, es 
absolutamente imprescindible apoyar la instalación de canales 
comerciales estables en el exterior, la implantación de centros 
productivos fuera de nuestras fronteras y el establecimiento de 
fórmulas —consorcios u otros sistemas de cooperación— que 
permitan la introducción de nuestras pequeñas y medianas empresas 
en esos canales comerciales.
Es importante que se incrementen las cifras de exportación, pero 
sería muy importante que ese crecimiento viniera unido al aumento 
del número de empresas que exportan. Creemos que hay que realizar 
un esfuerzo en la coordinación de las actividades de fomento exterior 
que realizan todas las instituciones y conseguir llegar a un número de 
empresas mayor, tanto de las ya exportadoras como de las 
potencialmente exportadoras.
Por último, creemos que es necesario aumentar y mejorar la oferta de 
información, formación y asesoramiento que actualmente reciben las 
empresas, buscando una mayor cercanía de los centros públicos y 
semipúblicos al tejido empresarial.
Dentro de este capítulo económico, podría parecer adecuado finalizar 
haciendo referencia a los distintos sectores económicos y a las 
particularidades sectoriales, desde los problemas de crisis en algunos 
sectores hasta los problemas agrícolas derivados de la sequía, de las 
negociaciones de las Organizaciones Comunes de Mercado o del 
más reciente acuerdo con Marruecos, donde se puede usar nuestra 
producción citrícola como moneda de cambio a que puedan faenar 
barcos de pesca.
De todos modos, quiero dejar claro que el gobierno de la Generalitat 
no consentirá que en el seno de la Unión Europea se sigan aprobando 
políticas que perjudiquen los intereses de los productos valencianos. 
Ya sea en la negociación con las OCM como en la de los acuerdos 
euromagrebíes o en los convenios pesqueros con Marruecos. Tengo 
fundados temores sobre la poca voluntad del actual gobierno central 
en la defensa de nuestro sector agrío. Pero, si lo vuelven a usar de 
moneda de cambio, será con nuestra Oposición más radical y es-
cuchando nuestra voz, por poco agradable que les resulte.
He querido dejar, para finalizar el capítulo económico, la referencia 
al sector turístico, que constituye uno de los pilares más sólidos de 
nuestra economía. Es cierto que atraviesa por una coyuntura muy 
favorable, pero no es menos cierto que ello se debe, sobre todo, al 
impulso del sector privado, a la decidida apuesta de algunos 
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municipios y al favorable tipo de cambio y a los conflictos que 
padecen los países competencia nuestra.
Este sector necesita un apoyo eficaz de la administración, tanto para 
las actividades de promoción como para las de modernización de las 
estructuras hoteleras y de las ofertas complementarias.
En la modificación del organigrama de la Generalitat Valenciana 
plantearemos reformas que sitúen a este sector en un nivel de 
importancia de acuerdo con la que nosotros le otorgamos, a la vez 
que permita una mayor atención a sus necesidades.
Además, quiero anunciar que traeremos a la Cámara, antes de un 
año, dos proyectos de ley que ayuden al impulso del sector: la Ley de 
municipios turísticos y la Ley de ordenación del turismo.
La reforma de la administración constituye otro objetivo esencial en 
el proceso de modernización que requiere nuestra Comunidad.
Necesitamos una administración eficaz y transparente. Una 
administración que facilite y no entorpezca el desarrollo económico 
de nuestras empresas y que colabore con el progreso de nuestra 
sociedad. Su función no debe consistir en poner controles y trabas 
que impidan el desarrollo de la sociedad. No quiero una 
administración que viva de espaldas al ciudadano, sino que 
encuentre su razón de ser en el servicio a las gentes de esta tierra.
La competencia profesional, el espíritu de servicio y la ética han de 
erigirse por encima de todo en principios inspiradores de la función 
pública.
Estoy seguro de que los funcionarios con los que cuenta hoy la 
administración autonómica son profesionales que quieren realizar un 
buen trabajo y prestar un servicio absolutamente necesario para la 
sociedad, pero muchas veces están presa del desánimo al verse 
forzados a actuar dentro de una maquinaria administrativa 
defectuosa y excesivamente politizada. La gran mayoría preferirá, sin 
duda, formar parte de un sistema de realce su propia dignidad y 
merezca una estimación mayor por el resto de valencianos.
Yo sólo les pido eficacia, esfuerzo, afán de servicio y honradez. Y 
estoy seguro que voy a contar con ello.
He repetido en diversas ocasiones que no deseo una administración 
sobredimensionada y que ocupe parcelas de poder que 
corresponderían a la sociedad civil. No quiero que suplante las 
iniciativas de los ciudadanos o de los distintos grupos sociales. Debe 
estar prestando servicios allí donde no lo hace el sector privado, 
facilitando los cauces para que las iniciativas empresariales, 
comerciales, culturales y sociales fluyan libremente.
En breve iniciaremos los estudios para plantear una racionalización 
de los procesos administrativos, incorporando las tecnologías de la 
información más avanzadas. Pretendo que se simplifiquen y 
unifiquen trámites administrativos.
Decía que la administración debía estar cercana a los ciudadanos y 
sensible a sus necesidades. Y ahora añado: debe ser capaz de 
desarrollar políticas austeras y eficaces. La austeridad y el rigor en el 
empleo de los caudales públicos serán criterios tajantemente 
exigidos.
Desde el gobierno, y ya en la presentación de los próximos 
presupuestos, incorporaremos medidas para disciplinar el gasto 
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público y una nueva organización del sector público valenciano, 
donde se recogerán los organismos y empresas públicas que serán 
privatizadas, desaparecerán o verán traspasadas sus competencias.
Además, plantearemos una distribución distinta del gasto, que 
permita dedicar proporcionalmente menos recursos a gasto corriente 
y más a inversiones.
En las próximas semanas tendremos preparada la modificación del 
primer nivel del organigrama de la Generalitat, donde abordaremos 
una reducción del número de direcciones generales que permita 
liberar recursos para destinarlos a otras políticas más prioritarias.
Y en el más breve plazo posible tendremos acabado el nuevo 
organigrama de toda la administración autonómica, que simplificará 
el actual y concederá una mayor relevancia a la profesionalización de 
quienes desarrollan su actividad en la misma.
Para finalizar este capítulo, quiero hacer una referencia al sistema de 
financiación de las comunidades autónomas. Creo que hay que 
caminar hacia unos mayores niveles de corresponsabilidad fiscal. 
Mientras esa reforma se produce, no vamos a aceptar un criterio de 
reparto de participación de las comunidades autónomas en los 
ingresos del Estado como el actual y pediremos un mayor peso del 
criterio de población.
El medio ambiente es un componente vital. de la existencia humana 
y su degradación irresponsable reduce notablemente la calidad de 
vida e impide el logro de un desarrollo sostenible. La política 
medioambiental no debe consistir únicamente en reparar los daños 
ocasionados por las agresiones al entorno y, mucho menos, debe 
limitarse a penalizar a quien contamina. Hay que poner el acento en 
las políticas preventivas, evitando de antemano que se le cause daño 
al medio ambiente. Hemos repetido en innumerables ocasiones que 
«más vale prevenir que curar», y en esa línea quiero que se articulen 
las acciones de este capítulo.
Deseo que la iniciativa privada participe mucho más. Y, para ello, 
estudiaremos el establecimiento de incentivos a quien establezca 
sistemas que eviten contaminación o procuren mejoras en el entorno.
Incendios, carencia de agua, riesgo de desertización y tratamiento de 
residuos sólidos son problemas candentes que atenderemos desde los 
primeros días de gobierno, de acuerdo con las medidas ya planteadas 
ampliamente en nuestro programa electoral.
Vamos a plantear mejoras en la prevención y extinción de incendios, 
y también en la política de reforestación. En la actualidad, en mi 
grupo, ya hay personas dedicadas al estudio pormenorizado de las 
medidas que debemos tomar en los primeros días de gobierno, 
porque seguramente, por desgracia, padeceremos graves problemas 
por la falta de previsión existente en los últimos años.
lntrínsecamente unido a los grandes incendios que han asolado la 
Comunidad Valenciana, padecemos el problema de la desertización. 
Una situación que me preocupa personalmente y para la que en breve 
iniciaremos los estudios necesarios para analizar esta cuestión y 
sugerir posibles soluciones.

De todos modos, no quiero dejar de referirme a la política del agua. 
Vamos a reclamar al gobierno central que presente en el menor plazo 
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posible el Plan hidrológico nacional y defenderemos que el mismo 
contenga actuaciones que respeten los derechos históricos de esta 
tierra y protejan nuestro sector agrícola.
Además, desde el gobierno de la Generalitat se iniciará en breve un 
estudio sobre las infraestructuras necesarias para’ el mejor 
aprovechamiento del agua. No tiene ningún sentido que se siga 
perdiendo un caudal importantísimo que es necesario y vital para 
nuestro desarrollo.
El desarrollo económico y social de una Comunidad depende en gran 
medida de las infraestructuras que la vertebran. Y a la inversa, la 
generación de riqueza y la competitividad de una comunidad puede 
verse seriamente dañada por la carencia de las mismas.
Eso es lo que nos está sucediendo. Por ello, entendemos que nuestra 
marginación en esta materia no se puede mantener ni un día más. 
Hay que exigir al gobierno central la finalización inmediata de la 
autovía Madrid—Valencia, que la planificación ferroviaria 
contemple la alta velocidad para nuestra comunidad, e inversiones en 
puertos y aeropuertos absoluta-mente necesarias para evitar 
distorsiones en nuestro desarrollo.
Quiero hacer una especial mención a la autopista del Mediterráneo. 
Me parece insuficiente el acuerdo entre la empresa adjudicataria y el 
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 
porque no garantiza un abaratamiento de los peajes que permita el 
traslado del tráfico desde la carretera nacional a la autopista. 
Pediremos, en ese sentido, una nueva negociación en la que 
expondremos nuestras necesidades y solicitaremos un mayor 
compromiso por parte de este ministerio, que tradicionalmente ha 
dado un trato discriminatorio a esta comunidad.
Haremos una planificación a largo plazo de las inversiones a realizar 
por las administraciones de nuestra comunidad para conseguir una 
mayor eficiencia de los más de 800000 millones de pesetas que 
ayuntamientos, diputaciones y gobierno autónomo destinaran a 
inversiones en los próximos cuatro años.
Respecto a la vivienda, la política prevista tiene el objetivo esencial 
de satisfacer la demanda de los valencianos. Hoy el acceso a la 
vivienda, ya sea en régimen de compra o de alquiler, supone un 
esfuerzo al que muchos ciudadanos no tienen acceso. Para ello, 
queremos abordar una política de suelo y’ ordenación del territorio 
adecuada que evite la especulación y abarate el precio final de las 
viviendas. Además, pretendemos confeccionar un programa de 
políticas activas para facilitar el acceso de los jóvenes a su primera 
vivienda.
Señorías, comparezco ante esta Cámara para obtener el necesario 
respaldo, con la legitimidad de tener el apoyo democrático que la 
mayoría de los valencianos me otorgaron el pasado 28 de mayo para 
presidir la Generalitat durante los próximos cuatro años.
Porque me sé respaldado por esa gran mayoría, porque tengo la 
ilusión de situar a esta tierra donde se merece y por-que creo en el 
espíritu de servicio a un pueblo que se lo merece todo, acudo a la 
Cámara buscando la confianza de sus señorías.
Sé que nuestras propuestas son realistas, confió en la potencia 
creadora del pueblo valenciano y tengo la certeza de que los 

152

153

154

155

156

157

158

159

160

..Nació

..Generalitat

..Govern

..Comunitat

..Comunitat

..Centralista

..Govern

Topos 2

..Comunitat

..Nació

..Comunitat

..Administració

..Comunitat

..Govern

..Ciutadania

..Terra

..Generalitat

..Poble

..Poble



problemas tienen solución. Miles y miles de hombres y mujeres, 
jóvenes y mayores, nos han otorgado ya su confianza. Pero la acción 
de gobierno irá dirigida a todos, absolutamente a todos los 
valencianos. Quiero gobernar siempre atento a su sensibilidad. 
Quiero recuperar la credibilidad perdida. Quiero que les interese 
nuestra actividad y estar en continuo contacto con ellos para captar 
siempre sus demandas.

Hoy adquiero un compromiso con la Comunidad Valenciana y con 
todos los valencianos y pondré todo mi esfuerzo para no defraudar 
esta esperanza. Es, sin duda, el reto más importante de mi vida, y 
espero responder del mismo.
Creo firmemente que ganaremos el futuro y que entre to dos 
colocaremos a esta comunidad en el grupo de cabeza de las regiones 
de Europa.
Muchas gracias. (Aplaudiments. )
El senyor president:
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Continuant l’orde d’intervencions, te la paraula en representació del 
Grup Nacionaliste d'Unió Valenciana, I. C., el senyor Villalba.
El senyor Villalba Chirivella:
Moltes gracies, senyor president.
Senyores diputades i senyors diputats.
Ens trobem hui en el ple d’investidura de qui va a tindre la 
responsabilitat, junt en el seu govern, de conduir a la Generalitat i a 
la societat valenciana, durant esta quarta llegislatura, fins a les portes 
del sigle XXI.
Des de la profunda satisfacció que com a nacionalistes valencians 
ens produïx el fet de que el passat dia 28 de maig, una volta mes, les 
valencianes i els valencians manifestaren la seua voluntat de 
configurar a Unió Valenciana com l'única opció política nacionalista, 
en soport electoral significatiu, formant coalició en Independents i 
Centristes, volem assumir davant de tota la cambra el compromís 
d’actuar, com sempre ho hem fet, però ara en mes motiu, com a 
element decisiu, ja que no ens cap ningun dubte de que sols des 
d’una concepció moderna, progressista i solidaria del nacionalisme 
podrem conseguir els reptes de progres necessaris per a este final de 
sigle. ,
Senyories, la composició d’estes Corts Valencianes, fruit de la 
decisió del poble, significa, al nostre entendre, la consolidació 
democràtica perquè dona peu a l’alternancia en el poder, sense cap 
convulsió, i també a la paulatina acceptació de les institucions 
d’autogovern de la Generalitat i a l’interes per les mateixes, 
demostrat en els alts índexs de participació registrada en les 
eleccions autonòmiques. Per aixo creguem, des d'Unió Valenciana, 
que es un bon moment per a dur acap un reflexió sobre el significat 
dels
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dotze anys d'existència i aplicació del nostre Estatut d’Autonomia.
Des de les primeres eleccions autonòmiques de 1983 la societat 
valenciana ha anat otorgant la seua confiança al PSOE, que en major 
o menor grau d’intensitat ha mantingut la seua hegemonia fins el 
moment actual.
Hem vixcut estos dotze anys de govern unidireccional de forma 
intensa, però ens trobem en una autonomia a mig construir, que hem 
anat recibint les competències del govern central de forma 
esporàdica, moltes voltes fent coincidir les transferències en 
moments partidariament interessats, i sense els estudis i raonaments 
necessaris i suficients per a evaluar la calitat i l’idoneitat dels 
servicis i les competències transferides. Servixquen com a eixemples 
de lo dit la transferència de l’lnsalud, les transferències de justícia o 
la policia autonòmica.
Dotze anys, senyores i senyors diputats, en que les comarques de 
Castelló, d’Alacant i València han estat tan distants com sempre, 
sense que per part del govern de la Generalitat s’haja dut a terme 
l’impuls i l’esforç necessari de vertebració de la nostra comunitat la 
construcció d’una identitat nacional de la que sentir-nos orgullosos.
Es imprescindible, senyories, que estos quatre anys se’ls plantegem 
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com a decisius i baix el repte de ser o no ser una autonomia en una 
situació política pròpia, diferent i diferenciada. Hem de conseguir 
entre tots que la societat valenciana deixe de ser invertebrada, 
lamentablement encara sense consciencia de poble, somesa a les 
conseqüències de sigles d'incomprensió, de banderies, d’insolidaritat 
i de discrepancies internes.
Esta llegislatura ha de servir per a que recuperem l’ilusió en nosatres 
mateix, per a que confiem en les nostres forces i per a que cregam en 
les nostres potencialitats. Per a d'això no hem d’oblidar, i este 
parlament menys que ningú, que els valencians som, per tot tipo de 
raons, una nació dins d’un estat.
Massa voltes, els membres del Grup d'Unió Valenciana, hem 
destacat en esta Cambra que el model de govern d’estos dotze anys 
ha tingut mes una clara finalitat administrativa, deixant de costat el 
significat polític que te la estructuració de la Comunitat Valenciana.
No es d’extranyar, puix, que hajam assistit a un proces temporal, 
dominat per èpoques de frustració social, provoca-des per la falta 
d’una política adequada als interessos del nostre poble. Tenint en 
conte, a mes, que l'existència de majories absolutes que 
possibilitaven la fermea en els plantejaments, al no produir-se eixa 
fermea en els plantejaments, han incrementat el sentiment de perdua 
d’un temps preciós i d’unes oportunitats històriques per a anar 
consolidant-nos com a entitat política.
Com a conseqüència de tot açò, la Comunitat Valenciana no ha 
tingut la personalitat diferenciada que mereix en l’estat de les 
autonomies, a pesar de contar en una de les societats mes dinàmiques 
del conjunt d’Espanya i, possiblement, d’Europa. Per desgracia, 
l'acció política impulsada pels governants sobres els que recaïa la 
responsabilitat de fer-ho patent, no ha prestats atenció a este fet 
diferencial.
Des del punt de vista d'Unió Valenciana, senyores diputades i 
senyors diputats, no es este el model de govern que mereixem els 
valencians. No podem, puix, contribuir al continuisme d’aquells que 
han fet possible que una comunitat com la nostra, que aporta al 
conjunt de l’Estat, mes del 10% de la riquea generada en el camp de 
l’economia, no mereixca recibir mes que chicotetes concessions que 
el govern central li ha fet, durant els últims anys, contribuint a una 
percepció, especialment generalisada en la nostra societat consistent 
en la consideració d’agravi comparatiu, front a atres comunitats 
autònomes.
Si afegim a este sentiment, el doble llenguage d’uns i atres, el doble 
llenguage d’uns i atres, les contradiccions constants entre lo que 
diuen ací i lo que fan en el Congres dels Diputats, o en atres 
parlaments autonomies, es llogic que la ciutadania dubte de la 
sinceritat dels plantejaments, fent-li un molt chicotet servici als 
interessos de la nostra comunitat.
Els valencians no estem a l’altura d’atres comunitats en 
infraestructures i calitat de vida. La nostra socieconomia evoluciona 
menys que la mija de l’Estat, i estem pagant les conseqüencies 
d’haver quedat marginats dels grans proyectes d’infraestructures que 
han girat al voltant de les Olimpiades i l’Expo, negant-se-nos en 
estos moments, negant-seos hui mes que mai, inclús el dret a eixercir 
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una capitalitat cultural europea.
Esta situació de marginacio, respecte a la política estatal, ens ha 
situat a les valencianes i als valencians, en una gran crisis econòmica 
i estructural, que te la seua manifestació mes evident en l’indicador 
de la taxa de desocupació. Seguim estant, lamentablement, per 
damunt de la mija espanyola. El 25% de tots els valencians no tenen 
ocupació, i quatre de cada 10 jovens carix de lloc de treball. En les 
comarques industrials de l’entorn de València o Castelló, la taxa de 
paro alcança el 40%. Tot açò representa, evidentment, un greu 
problema econòmic i social, que resumix globalment lo que han 
segut estos dotze anys de govern.
Senyories, des d'Unió Valenciana diem, com hem dit sempre i ho 
hem demostrat en fets, que el principal objectiu del pròxim Consell 
de la Generalitat ha de ser guanyar la batalla de la desocupació. El 
pròxim objectiu del Consell de la Generalitat, el mes important de 
tots, ha de ser guanyar la batalla a la desocupació. Però aixo s’ha de 
fer des del coneiximent de la realitat, per dura i crua que esta realitat 
siga. Si tanquem els ulls a la situació actual, serà molt difícil que 
pugam donar solució als problemes.
Es fa necessari puix, analisar la situació socieconomica per la que 
estem travessant, en l’objectiu d’impulsar accions de govern 
correctores que possibiliten la dinamisacio i modernisacio dels 
sectors productius, contribuint a la millora de la competitivitat dels 
nostres productes.
L’agricultura valenciana, no fa molt competitiva, es troba sumida en 
una greu crisis estructural que ha significat, per als productors 
hortofructícoles, descensos de producció de fins el 60%.
L'exportació de cítrics es troba estancada i les rentes agraries estan 
provocant la perdua de poder adquisitiu dels nostre llauradors, aixina 
com incrementant l’endeutament del sector agrari.
El comerç valencià, un dels sectors clau per al manteniment i 
desenroll d’una classe mija fermament consolidada en la societat 
civil, retrocedix de forma espectacular, com a conseqüència de la 
competència de les grans superfícies que, en contra de lo que 
s’afirma, destruixen empleo i empobrixen aquelles zones on 
s’ubiquen.
Els professionals independents, els autònoms, travessen una etapa 
difícil com a conseqüència d’una pressió fiscal que supon l’asfixia i 
desaparició lenta de molts negocis incapaços d assumir la voracitat 
recaptadora de l’Estat.
La nostra capacitat exportadora, en el passat de les mes importants 
de l’Estat espanyol, ha anat minvant en els últims anys, fins deixar la 
taxa de cobertura pràcticament en un 70% per baix de l’existent al 
començament de la decada dels anys 80. No hem participat en els 
inversions estrangeres que han arribat a l’economia espanyola en els 
últims anys. L’encariment de la vivenda, els alts tipos d'interès, la 
política de reducció salarial i la contenció de les subvencions als 
grups socials mes desfavorits, han supost l’empobriment d’amples 
sectors de la nostra societat que hui aspiren a un canvi.

Pàgina 39

21

22

23

24

25

26

27

28

29

..Europa

..Estat

..Espanya

..Govern

..Generalitat

..Generalitat

..Govern

..Estat

..Estat

..Espanya

..Espanya



Nos trobrem puix, després de dotze anys d’autonomia, en una 
societat un tant desorientada, en perill d’entrar en un pro-ces de 
decadència, que ha demanat responsabilitats als seus governants i 
que esta exigint mes compromisos i dedicació a las tasques de 
govern i que demanda un canvi en la forma de fer la política 
autonòmica.
Aço es, senyories, al nostre entendre, lo que es desprèn dels resultats 
del passat dia 28 de maig.
Estos resultats conferixen al nostre grup la responsabilitat de poder 
ajudar en les decisions, favorint aquells aspectes que representen els 
canvis que la societat espera, sent conscients de que durant estos 
anys passats també hem de reconèixer que s’han fet coses positives, 
ja que es innegable que s’han assentat els fonaments de la 
Generalitat, avançant en la construcció del proyecte autonòmic i 
desenrollant l’Estatut d’Autonomia, però des de la perspectiva 
d'Unió Valenciana, est esforç es deuria haver fet en mes valentia, 
mes racionalitat i eficàcia. Es deuria haver construït una 
administració mes àgil i llaugera, que no fora una copia de la central, 
sinó que tinguera en conte les peculiaritats de la societat valenciana, 
eliminant les duplicitats en els servicis públics i frenant l’aument del 
gasto corrent.
Es cert que s’han fet algunes importants obres d’infraestructura, com 
el by-pass de València o el viaducte de Bunyol, la desviació en 
Castelló, o l’autovia central, pero es tracta de proyectes insuficients, 
incomplets, que deixen en clara situacio d’inferioritat a la nostra 
comunitat, llimitant el seu potencial de desenrolla mig plaç. Tant es 
aixina que algunes de les obres esmentades ya estan saturades i 
necessiten una amplia-cio per a atendre les demandes dels usuaris.
També es cert que s’ha prestat atenció a les necessitats dels sectors 
socials mes desfavorits, però pensem que eixa atencio ha segut 
igualment insuficient. La política distributiva de la Generalitat ha 
segut incapaç de corregir les desigualdats de renda i riquea que 
existixen en la nostra comunitat. Desigualdats a les que s’han vingut 
a afegir de forma notable els problemes derivats de-l’envelliment de 
la població, que ha sorpres a les autoritats, sense plans concrets per a 
fer front a este proces.
Senyories, també otorguem un significat especial a lo que ha segut el 
proces de construccio i posada en funcionament de la Radiotelevisió 
valenciana, encara que diferim del model que està duguent-se a la 
practica fins ara. Creem que televisió valenciana ha de ser un mig 
esencial per a la reafirmació de ‘la personalitat valenciana i la 
vertebració de la nostra societat. Però es important incorporar criteris 
d'eficàcia de gestió i otorgar un nou enfocament a la programació, 
per a fer-la més valenciana i capaç de connectar millor en el nostre 
poble.
Es cert que ham alcançat competències plenes en matèria educativa i 
sanitària, però també es cert que portem un gran retràs en l'aplicació 
de la Logse, no està elaborat el mapa escolar i tenim unes 
universitats altament massificades. I des del punt de vista de les 
llistes d’espera sanitàries, queda evidentment demostrada la falta 
d’una politica adequada.
¿Que es puix, senyores i senyors diputats, lo que entenem que nos 
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demanen els ciutadans valenciana a l’inici d’esta IV Llegislatura?
Com a primer objectiu, creem que nos demanen que fem possible un 
major impuls per a liderar la societat valenciana des de la presidència 
de la Generalitat. Volem acabar en el model de dirigent sumis, 
dubtós i que no tinga la suficient capacitat reivindicativa davant del 
govern central.
I Els valencians volen un president que eixercixca com a tal, com a 
representat, autentic de les necessitats d’un poble que l’ha triat, i no 
com algú que es somet a les decisions del comitè central del seu 
partit radicat en la capital d’Espanya, o a atres interessos externs a la 
nostra comunitat.
Eixe futur president deu aspirar a eixercir el seu càrrec des de 
l’enteniment, el pacte i l’acort. Afortunadament, els valencians han 
vollgut posar fi a les majories absolutes, apostant igualment per un 
nou estil de fer política, que deurà assumir el pròxim president de la 
Generalitat.
Com ya feu patent el President de les Corts en la seua presa de 
possessió, ninguna formació política ha obtes majoria absoluta, lo 
que supon el predomini del poder llegislatiu sobre l’eixecutiu, 
donant-li a esta nova llegislatura una dimensió que es l’esencia del 
funcionament del modern parlamentarisme democràtic.
Senyories, la societat entenem que ens demanda, en segon lloc, que 
contribuïm a elegir un president de la Generalitat que tinga ben 
assumit que ha de governar en benefici de totes les valencianes i 
valencians, no actuant exclusivament com a representant d’un 
determinat partit polític.
Deurà mostrar capacitat reivindicativa a nivell estatal i europeu, 
advertint que de no ser aixina, li ho recordarem i exigirem davant 
d’esta Cambra. ‘
Creem que es el moment en que els valencians deixem d’estar 
pendents de lo que es deidixca en el carrer Ferraz i no volem canviar 
de carrer i dependre de Genova.
En estes premises, respectant la voluntat de l’electorat valencià i 
fidels al compromís d’investidura signat pels corresponents partits, 
considerem important donar un marge de confiança al candidat i al 
govern que puga formar el representant del Grup Popular, senyor 
Zaplana, respectant l'acció de govern durant un temps raonable, per a 
obtindre una evaluacio que mos permitixca determinar si la 
confiança que en este moment depositem en este nou govern, mereix 
ser mantinguda de forma continua en el temps.
Lo important, mes que entrar en qüestions d’apoyo temporal o 
enfrontaments en l’eixecutiu que es puga formar, es treballar tots 
junts, tots els grups parlamentaris en benefici del poble valencià, que 
lo únic que espera de tots nosatres, es el compliment del mandat 
recibit en responsabilitat, en entrega, en constància i en la mateixa 
ilusió que emitiren el seu vot els mils de valencians i valencianes el 
passat dia 28 de maig.
Molt pronte, senyories, descobrirem si el nou govern es capaç 
d’assumir este compromís, compromís d’estar prop dels ciutadans de 
la nostra comunitat. Molt pronte serem capaços de comprovar si este 
eixecutiu i el seu president estan mes en política per la foto simpàtica
i l’image buida de contingut, que pel compliment de programes i 
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objectius concrets de govern.
Sols en eixe moment, estarem en condicions d’impulsar nous acorts. 
Quan la llengua i la cultura valencianes estiguen degudament 
protegides. Quan la nostra economia i principals sectors productius 
recibixquen l'atenció que mereixen; quan les classes socials mes 
desfavorides obtinguen del govern de la Generalitat la protecció que 
necessiten, en eixe moment decidirem el sentit d’apostar per la 
continuïtat o la ruptura d’uns acorts que, insistim, van dirigits única i 
exclusivament en benefici de tots els ciutadans valencians.
Senyores diputades i senyors diputats, Unió Valenciana te molts 
motius de satisfacció al començament d’esta llegislatura. Prop de 
170.000 valencians i valencianes decidiren que la nostra força 
política fora la decisiva d’estes Corts Valencianes, en les que cap 
partit ha obtingut majoria absoluta.
Des d’esta posició estratègica clau, anem a defendre a ultrança els 
interessos del poble valencià. A esta societat nos ‘ devem, i com 
sempre, els homens i dones d'Unió Valenciana, estem en política 
pels ideals, de dur a terme un proyecte polític nacionaliste, que es 
l'únic que ha pogut consolidar-se front al bipartidisme fictici que ens 
volen imposar.
Es per aixo el nostre objectiu principal lluitar per a donar satisfacció 
a les aspiracions de tota la societat valenciana,
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mantenint, en la mida que resulte possible, la nostra opció política 
diferenciada de la d’atres formacions presents en esta Cambra, al 
temps que decidirem l’apoyo a totes les iniciatives, vinguen d’on 
vinguen, que puguen contribuir a millorar la calitat de vida i el 
benestar del nostre poble.
Esperem, estem convençuts, que estes iniciatives procedixquen del 
nou govern que puga formar l'opció política mes votada en estes 
Corts, però no hi ha que escatimar la possibilitat de que algunes 
d’estes propostes puguen ser suscrites en l’apoyo d’atres formacions 
ací presents.
El nostre paper, està molt clar. Ens sentim hui, en les mans lliures 
per a complir al cent per cent el programa que hem presentat a la 
societat valenciana en estes eleccions. No anem a escatimar ni un sol 
esforç per a conseguir el nostre objectiu de vore realisat el proyecte 
d’una Comunitat Valenciana, en peu d’igualdat en les autonomies 
mes avançades de l’estat espanyol. No sols considerem que el nostre 
actual nivell competencial es baix i mereix seguir avançant, com fan 
atres nacionalitats, sinó que es precís gestionar millor les 
competències que tenim actualment. .
Eixe compromís suscrit en el nostre programa de govern, guiarà els 
principis de nostra actuació política en esta llegislatura.
No anem a renunciar, no anem a renunciar fonamentalment, als 
concerts econòmics com a sistema de finançacio de la nostra 
comunitat; a avançar en el proces de comarcalisacio; a millorar les 
competències i el pressupost que es destine al mig ambient; a 
completar les possibilitats legislatives autonòmiques; com la Llei de 
la policia autonòmica, la Llei de la musica, la Llei dels coleges 
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professionals, etcètera; no anem a renunciar a la lliberalisacio de la 
A—7; no anem a renunciar a fer efectiu el pago suficient als afectats 
per la pantanà de Tous; no anem a renunciar a l’acabament de 
l’autovia València—Madrit; no anem a renunciar al tren d’alta 
velocitat, i no anem a renunciar a que es done solució adequada a les 
necessitats hídriques de la nostra comunitat; i sobretot anem a seguir 
reclamant com ho hem fet des de sempre un congres sobre la llengua 
valenciana que done solució a la seua problemàtica, a mes d’aquelles 
que es desprenen del contingut del nostre programa electoral.
Oferim un model de govern i d'oposició fonamentat en el dialec, el 
consens, la negociació i l’acort, per a dur avant, en el màxim apoyo 
social, les propostes mes ventajoses per a totes les valencianes i 
valencians. ,
En definitiva, senyores diputades i senyors diputats, senyor Zaplana, 
oferim els nostres plantejaments de política nacionalista, per a 
conseguir una societat mes justa, en la que el benestar econòmic i 
social, aplegue a tots per igual, en la que el treball, la llibertat, la 
justícia i el progres siguen la base del seu funcionament i per a que 
pugam avançar cap a un futur d'autèntic progres.
De vostè depèn que estes paraules del nostre grup siguen un fet i que 
no tingam que capgirar la bona(voluntat que hui li oferim.
Moltes gracies. (Aplaudiments.)
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Es reanuda la sessió. En representació del Grup Socialiste, te la 
paraula el senyor Lerma.
El senyor Lerma i Blasco:
Gràcies, senyor president.
Senyores diputades, senyors diputats. Senyor candidat.
Estem, efectivament, en una nova situació i jo crec que cal començar 
fonamentalment per agrair a tots els ciutadans valencians. el seu vot i 
el seu comportament. Felicitar, naturalment, el candidat de la 
majoria pels resultats aconseguits en les últimes eleccions i agrair a 
tots els ciutadans valencians el suport que ens han donat, no 
solament en esta legislatura que comencem ara, sinó també agrair-los 
el suport que han donat a un programa de progrés per a esta 
comunitat al llarg de tres legislatures passades.
Crec, per una altra banda, que el suport que hem obtingut en este 
període de sessions es un suport molt important que ens obliga a 
treballar amb molta intensitat, amb una intensitat que tindrà com a 
objectiu bàsic recuperar la confiança dels ciutadans valencians per a 
poder tornar a governar en un sentit de progrés esta comunitat.
Crec que la comunitat en els últims anys ha progressat d’una manera 
espectacular. I ho crec sincerament perquè enrere han quedat molts 
dels problemes que teníem plantejats quan vam constituir la 
Generalitat Valenciana.
Hui ens enfrontem amb uns problemes diferents. I sobretot ens 
enfrontem també afortunadament amb una situació diferent a l’hora 
d’intentar resoldre els problemes que tenim per davant.
Hui tenim una institució molt valuosa per a tots els ciutadans 
valencians, que té aproximadament un pressupost de 850000 milions 
de pessetes per a actuar. Hui tenim, per tant, una Generalitat que és 
un instrument indispensable per a millorar la qualitat de vida de tots 
els ciutadans d’esta comunitat. I estic convençut que tot això ha sigut 
possible gràcies a un projecte de progrés que des de la Generalitat 
Valenciana he impulsat jo, però sobretot han impulsat tot el Grup 
Parlamentari Socialista i la immensa majoria de ciutadans 
valencians.
Dels inicis de la Generalitat Valenciana i la crispació existent en 
aquells moments, hem passat, afortunadament, a una situació ben 
diferent; la situació que fa possible la institucionalització de la 
Generalitat Valenciana, la discussió ordenada dels conflictes i les 
possibilitats d’arribar a polítiques de con-sens per a poder plantejar 
el futur de tots els ciutadans valencians.
Què em preocupa d’eixe futur dels ciutadans valencians? Em 
preocupa bàsicament allò que ha sigut el problema essencial al llarg 
d’estos anys i que continua sent-ho. Hui tenim un problema greu de 
desocupació en esta comunitat. Però, tot i tindre un problema greu de 
desocupació en esta comunitat, vull dir que les circumstàncies per 
les quals passa en estos moments la societat valenciana són ben 
diferents.
Hem passat una crisi molt important que a la societat valenciana li ha 
afectat en bona mesura abans que a altres comunitats de l’estat. Si 
som una economia bàsicament oberta a l’exterior, és lògic que les 
repercussions de l’economia internacional afecten d’una manera més 
clara i rotunda esta comunitat i, per tant, d’una manera clara i 
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rotunda també hem d’abordar els problemes d’esta comunitat, sabent 
que les raons de competitivitat són raons fonamentals en esta 
comunitat per a crear ocupació. I la creació d’ocupació ha sigut al 
llarg d’estos anys de govern, i és ara també per al nostre futur, la 
preocupació més important que defensarem durant estos anys de la 
pròxima legislatura d’esta comunitat.
És, en conseqüència, l’objectiu de creació d’ocupació l’objectiu en 
què fixarem les nostres intervencions bàsiques en este Parlament i 
també l’objectiu que mes estretament vigilarem del govern que es 
forme del resultat de la votació d’investidura de la sessió de hui.
Ja sé que el candidat ha fet una referència breu a l’ocupació. I ha fet 
una referència breu també a altres problemes que té esta comunitat. 
Jo en esta primera sessió d’investidura no vaig a fer una crítica 
important en el sentit que sé que les coses encara estan per vindre; 
que, a pesar que darre-re d’ell, el grup del Partit Popular té un passat, 
perquè no és nou tot el que ha plantejat ací, i perquè ha tingut ocasió 
de demostrar també en altres llocs quina és la seua filosofia i quin és 
el seu plantejament real, el que vull dir es que estic preocupat 
bàsicament per esta comunitat. I que em preocupa molt 
especialment, després de la presentació del discurs d’investidura del 
candidat, esta comunitat de nou. I em preocupa perquè ara ja no és el 
moment de les filosofies ni és el moment tampoc de plantejar eixes 
xifres que hem vist repetides ací durant molt de temps sobre 
estadístiques, i especialment estadístiques d’ocupació en els últims 
anys..Ara és el moment d’aportar solucions. Les filosofies són 
fonamentals, són les que condicionen posteriorment les solucions, 
evidentment, però ací hui es tracta de presentar solucions, i 
solucions, segons deia el lema del Partit Popular, era el que tenien 
per a presentar davant els ciutadans d’esta comunitat. Jo vull dir 
sincerament, sense acritud —encara que sé que eixa no es una 
paraula meua que no he vist les solucions per cap lloc en este 
discurs, però donarem un període de reflexió i esperarem que el 
candidat presente en la segona part de la seua intervenció alguna 
solució de les que pense que ha intentat apuntar en el seu discurs de 
filosofia.
Crec que esta comunitat ha estat ben governada. I crec que ha estat 
governada en una cosa que és fonamental i que es deu suposar a tots, 
però que per desgràcia no sempre és així, que és l’honradesa i la 
bona intenció. I amb honradesa i bona intenció hem governat. I crec 
que amb eficàcia també. Amb honradesa i bona intenció espere que 
es continue governant, però no acceptaré en cap cas el dubte que ací 
s’ha plantejat per part del candidat, perquè crec que no ha sigut en 
absolut en cap moment el nostre comportament digne d’eixes 
paraules que s’han intentat dir ací.
La Generalitat Valenciana ha tingut un comportament clar i 
transparent. I des del principi la Generalitat Valenciana s’ha ocupat 
d’articular degudament les condicions de funcionament objectiu de 
les seues institucions. Així, la Generalitat Valenciana ha sigut de’ les 
primeres que ha regulat l’auditoria dels comptes, de manera que la 
Generalitat ha creat en el seu moment, i ha exercit ràpidament les 
seues funcions, la Sindicatura de Comptes. I ha estat en tot moment 
vigilada l’execució
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pressupostària no solament per este parlament directament, sinó 
també per la Sindicatura de Comptes. I vull dir que, front a altre 
tipus de manifestacions o de llocs comuns que existeixen en altres 
comunitats o fins i tot en l’estat mateix, on els comptes van uns 
quants anys retardats, en esta comunitat la Sindicatura vigila els 
comptes al dia i la Sindicatura, i tots els diputats per tant, tenen una 
informació puntual sobre com i si objectivament es gasten 
adequadament els diners dels ciutadans o no. I en eixe sentit vull dir 
que continuarem actuant igual; amb la mateixa inflexibilitat amb què 
hem actuat des del govern, actuarem des de l’oposició, intentant que 
efectivament la transparència i l’honradesa presidisquen les 
actuacions d’esta Generalitat.
Però la Generalitat ha fet alguna cosa més també que també s’ha 
posat en dubte ací en este moment en la intervenció. La Generalitat 
no ha fet un conjunt de contractacions polítiques amb els 
funcionaris. Ben al contrari. Des del principi —i esta és una qüestió 
que ja he sentit unes quantes vegades últimament—, des del principi 
la Generalitat ha regulat l’accés a la funció pública. I ha sigut de les 
primeres comunitat autònomes, i quasi de les úniques, diria jo, de 
tota Espanya que ha regulat l’accés objectiu a la funció pública. I ho 
ha fet també amb claredat, a continuació de la llei, plantejant 
immediatament el reglament. I, per tant, de manera objectiva i 
d’acord amb els mèrits i la capacitat, s’ha contractat el personal de la 
Generalitat.
I, per una altra banda, ho ha fet amb austeritat també, per-què s’ha 
contractat poc de personal. La veritat és que en esta Generalitat 
portem ja uns quants anys contractant poca gent, i tota ella 
fonamentalment destinada a fer possible que els ser— veis bàsics 
encomanats a la Generalitat s’exercisquen adequadament, perquè el 
nostre objectiu continua sent que els nostres serveis públics, és a dir, 
fonamentalment la sanitat i l’educació, tinguen clarament una 
prioritat en el funcionament de la Generalitat Valenciana, perquè 
sanitat i educació són els papers fonamentals que donen la mesura de 
la realitat de les actuacions d’una institució des d’un punt de vista 
d’igualar les possibilitats de la gent.
I això és el que volem que es continue fent, que la gent no se senta 
discriminada per les polítiques del govern, que la gent no pense que, 
si te diners, tindrà una atenció i, si no en té, en tindrà una altra. Per 
això, des d’ací també, ara des dels bancs de l’oposició, controlarem 
adequadament que no hi haja discriminacions en les actuacions dels 
ciutadans valencians. Intentarem que siga una realitat que el que hem 
aconseguit respecte a sanitat o educació no solament es mantinga, 
sinó que siga possible millorar la seua qualitat.
Durant els anys que hem estat governant hem fet un projecte bàsic, 
que era intentar eliminar les mancances que, quan vam rebre la 
transferència, tenia esta comunitat en matèria sanitària i educativa 
molt especialment. En este moment puc dir amb claredat que moltes 
d’eixes mancances han desaparegut, que el que estem fent, i a allò 
que aspiràvem en esta nova legislatura, i el que intentarem 
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aconseguir és millorar la qualitat dels Serveis que s’oferixen des de 
la Generalitat.
No va dirigida precisament a eixe objectiu la proposta que ha fet el 
candidat ací, perquè estem parlant de millorar els serveis, estem 
parlant, per tant, de mantindre la possibilitat de tindre un adequat 
finançament. I la veritat és que parlar de concerts ací podrà 
segurament satisfer alguns, però jo crec que continua intentant portar 
endavant una discriminació respecte als ciutadans que tenen diners i 
els qui no en tenen suficients per a accedir a estos serveis. És, per 
tant, una qüestió bàsica que vigilarem des d’ací.
No ha fet, per una altra banda, el candidat cap referència, crec 
recordar, als mitjans de comunicació. Però els mitjans de 
comunicació públics són un instrument fonamental de llibertat 
d’expressió i, al mateix temps, també un instrument fonamental de 
pluralisme. I, com no?, són un instrument de recuperació del 
valencià. I per això mateix és necessari demanar-li més concreció en 
eixe capítol. Què passarà amb els mitjans de comunicació públics? 
Perquè realment eixa es una preocupació fonamental, no per als 
titulars o per als ocupats que estan en eixos mitjans de comunicació, 
ho ha de ser per a tota la societat valenciana. Perquè està en joc la 
recuperació de la llengua, perquè està en joc també la llibertat 
d’expressió i perquè està en joc el pluralisme. Ja sé que des de tots 
els altres àmbits es pot garantir això també, però la veritat és que és 
difícil garantir la llibertat d’expressió quan es produeix una 
concentració massiva dels mitjans de comunicació en algunes mans.
I realment eixa ha de ser la preocupació fonamental de tots els 
ciutadans, que ha tingut una clara plasmació en el procés italià, i que 
podria tindre-la ací. I anuncie també que ens dedicarem a vigilar 
això: que no hi haja una concentració de mitjans de comunicació que 
dificulte les possibilitats del que jo crec que són les actuacions 
bàsiques dels mitjans públics, que són garantir la llibertat 
d’expressió i el pluralisme i fer possible també la recuperació del 
valencià.
No he tingut ocasió tampoc de sentir quines són les mesures que es 
prendran contra la sequia, o la sequera, si es vol, però en qualsevol 
cas vull dir que la Generalitat Valenciana té en marxa ja una sèrie 
d’actuacions molt importants d’este que és un problema bàsic de tots 
els ciutadans d’Espanya, però especialment d’esta comunitat. Crec 
que és necessari continuar amb les actuacions urgents. Que les 
actuacions urgents estan clarament marcades i que això implica 
necessàriament continuar amb el Pla de depuració de les aigües 
residuals, que és fonamental, també per a altre tipus d’activitats, que 
implica necessàriament continuar amb la urgència de les actuacions 
en matèria d’utilització i prospecció dels pous, que implica també la 
construcció de les dessaladores que estan projectades i el millor 
aprofitament de l’aigua que en estos moments tenim. I que, com no?, 
una planificació a més mig i llarg termini implica necessàriament 
intentar impulsar una política de transvasaments. Però no una 
política de transvasaments només de fora, perquè això sempre és 
fàcil de reivindicar, també una política de transvasaments de dins. I 
ací tenim clarament indicada al Vinalopó una de les coses que es 
poden i s’han de fer i en la qual la Generalitat estava expressament 
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concentrada a fer.
Crec que en este tipus de mesures hi ha, naturalment, moltes més 
actuacions que es poden i s’han de fer, i amb les quals estem 
clarament implicats i que intentarem vigilar. No hi ha hagut 
concrecions expresses, només tirar la responsabilitat als altres en 
això. Hi ha hagut, naturalment, una referència al Pla hidrològic 
nacional i a demanar allò al que estem tots acostumats, que els 
esforços els facen els altres. La veritat és que d’esforços, ca] fer-ne 
molts i importants, però fonamentalment cal fer-los ací. Perquè poca 
credibilitat té qualsevol política que es plantege demanar esforços i 
solidaritat als altres que no tinga clarament expressada la seua 
voluntat d’actuació i de solidaritat interna. I solidaritat interna és 
també el que cal reclamar en moltes de les altres actuacions.
No hi ha hagut massa referència, per no dir cap, a l’agricultura 
valenciana, que és molt important. Ja sé que des del punt de vista del 
PIB no té un pes excessiu, però la veritat és que l’agricultura és a 
València, en esta comunitat, molt mes que una xifra del PIB. És 
també una forma de ser i afecta molts ciutadans valencians, molts 
que es dediquen a l’agricultura, ja siga a temps parcial o com a 
activitat principal, molts que viuen l’agricultura també, i molta gent 
que té encara una mentalitat rural molt important. L’agricultura és en
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el nostre cas no solament un mitjà econòmic, és també una forma de 
ser. L’agricultura, per tant, és important. I, encara que molts dels 
ciutadans no se senten afectats a la millor per les mesures concretes 
que es puguen prendre, són molt importants les actuacions en 
matèria agrària, perquè afecten tots els ciutadans ja siga 
econòmicament o sentimentalment.

I no he vist ací tampoc més actuació que aquella que fa referència a 
queixar-se fora. I la veritat és que tenim per davant problemes 
importants. Problemes en matèria de reg, però també problemes en 
matèria de negociació. Hui moltes decisions es prenen a Brussel·les, 
i és veritat, però moltes decisions es prenen ací i tal vegada les més 
importants. Perquè modernitzar la nostra agricultura és un element 
clar de decisió pròpia, naturalment amb les ajudes que siga necessari 
reclamar, però Cal insistir una vegada més que l’agricultura és per al 
govern valencià un capítol molt important de la seua actuació. Ho és 
de manera decidida en la modernització de les explotacions, ho és de 
manera decidia en la modernització del reg i ho és també en la 
comercialització.
Ara entrarem en un període de negociació amb la Comunitat 
Europea, i entrarem, naturalment, en una redefinició del que són les 
polítiques agràries, especialment en matèria del que més ens està 
preocupant, les fruites i les hortalisses i el vi.
I la veritat és que dir que es defensarà amb tota la força del món el 
tema contra allò que diga Madrid no solament no és suficient, sinó 
que a més a més no és tota la veritat. I dir també que no es consentirà 
que s’utilitze com a moneda de canvi per la pesca no solament no és 
dir tota la veritat, sinó que, a més a més, és -jo crec— faltar a la 
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veritat. Dir que no es consentirà i tirar la culpa al govern de Madrid 
és no recordar que hi ha molts eurodiputats elegits per tots els 
ciutadans d’Espanya, i també d’esta comunitat, que donaren la 
majoria al Partit Popular. I la veritat és que hui, tenint la majoria dels 
diputats espanyols en el Parlament Europeu, alguna responsabilitat 
caldrà com a mínim al Partit Popular d’atribuir-li d’allò que siga el 
final d’una negociació. Alguna caldrà.
Però, per una altra banda, utilitzar permanentment el tema de la 
moneda de canvi, parlant o intentant fer suposar que es canvia 
l’agricultura valenciana per la pesca en algunes altres qüestions, no 
és real, és el contrari. Hui, afortunadament, el govern d’Espanya, o 
Espanya en el seu conjunt en este cas, perquè de tots els ciutadans 
espanyols i de tota Espanya es tracta, té una política mediterrània, la 
qual cosa no ha existit mai en este país. La veritat és que la política 
mediterrània, que es concretarà en una pròxima conferència que 
tindrà lloc ací, té clarament un defensor, que és el govern espanyol. I 
la veritat és també que, si alguna ajuda diferent a l’estrictament 
comercial s’ha plantejat, ha sigut gràcies que hui hi ha una política 
mediterrània i especialment amb el Magreb. Fins ara s’havia limitat a 
tot el contrari, a queixar-se molt, però a no fer absolutament res 
respecte a les nostres relacions amb el Magreb. I això sí que 
significava utilitzar com a moneda de canvi moltes de les nostres 
possibilitats, perquè Europa es limitava fonamentalment a donar 
preferències comercials.
Però no és parlar de solidaritat i al mateix temps insinuar això parlar 
en veritat, perquè la veritat és una altra. No es pot estar 
permanentment reivindicant l’ajuda al tercer món, reivindicant el 
tema del 0,7, apuntant-se a totes les manifestacions i, a continuació, 
sempre posar dificultats o sembrar dubtes als ciutadans a l’hora 
d’aplicar polítiques de solidaritat. Jo vull dir que, amb molta 
contundència i des d’este grup, defensarem els interessos valencians 
en matèria agrària, defensarem, com hem defensat ja, la nostra vinya 
i defensarem també que no s’arranque res. Perquè hem posat els 
mitjans perquè siga possible competir. I, al mateix temps, 
defensarem la nostra agricultura en matèria de fruites i hortalisses. 
Però ho farem fent o intentant fer explotacions competitives, 
intentant professionalitzar el sector, intentant fer les reformes 
estructurals necessàries. I, naturalment, crec que podrem tindre èxit 
perquè l’impuls serà un impuls molt global.
Per una altra banda, vull dir que ha faltat també una component 
essencial de la modernització d’esta comunitat, que són les 
infraestructures. Moltes infraestructures s’han dit o s’han citat, 
algunes ací i altres fora, quasi sempre exclusivament en matèria de 
carreteres, poques prioritats hem pogut sentir com no siga per 
prioritzar-ho tot, i naturalment governar es prioritzar, no dir que tot 
el món és bo i que tot es pot defensar. Governar vol dir que s’haurà 
de triar i caldrà pensar quins són els aeroports que cal especialitzar i 
en què, quins són els ports que cal especialitzar i en què, i quantes 
carreteres caldrà fer. I, naturalment, no dir una altra vegada que ens 
haurem de queixar.
Perquè queixar-se no és per al que ens han votat, i molt menys al qui 
ha dit que tenia solucions. Ens han votat fonamentalment perquè 
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s’aporte, i el moment d’aportar les solucions és hui. Més endavant 
tindrem ocasió de concretar-les, però hui cal aportar solucions ja. 
Solucions clares i concretes en infraestructures. Solucions clares i 
concretes en habitatge també, perquè l’habitatge és un element 
fonamental del benestar dels nostres ciutadans. I no basta fer una 
referència general al tema del, sòl. Jo li vull dir al senyor candidat 
que el tema del sòl està clarament legislat i explicitat des de la 
Generalitat Valenciana ja. Que el que fa falta és aplicar la política 
concreta que estes Corts i el govern han definit. I vull dir que, a més 
a més, hi ha un instrument clar d’actuació per a facilitar el sòl. I no 
solament hi ha eixe instrument clar, sinó que, a més a més, amb una 
política clarament descentralitzadora de les possibilitats i de les 
actuacions, hem donat una gran competència als ajuntaments per a 
agilitar i per a solucionar també els problemes de dotació de sòl. 
Veurem si eixe pla d’habitatge que des de la Generalitat hem fet els 
últims anys, que ha superat els compromisos concrets, es continua 
fent i es continua fent amb eixa diligència que s’ha portat avant en 
els últims temps.
I cal fer un pla especial d’habitatge per als joves, perquè hi tinguen 
una possibilitat d’accés. Un habitatge que tindrà, naturalment, un 
finançament diferent i que nosaltres des d’ací exigirem, com hem 
intentat portar endavant clarament els últims anys, on els beneficiaris 
fonamentals de la construcció de l’habitatge públic han sigut la gent 
jove. Cal reforçar, per tant, eixe habitatge per a fer possible que els 
plans d’emancipació dels nostres ciutadans joves puguen ser una 
realitat. I, naturalment, als joves cal exigir moltes més possibilitats 
d’actuació.
Hem fet molt els últims anys, però cal fer molt més. Queda per oferir 
als joves la possibilitat d’accés al treball, millorant ‘per tant la seua 
formació, i amb formació vull dir que hi ha una possibilitat molt 
important de reforçar la formació professional, que ja hem estat 
posant en marxa els últims temps i que sense cap dubte és una gran 
necessitat d’esta comunitat.
Voldria que es concretara més també el pla de formació professional, 
però sobretot com quedarà el futur de les nostres universitats. La 
Generalitat havia planificat ja la construcció de dues noves 
universitats per a donar satisfacció a la demanda de més de 40.000 
alumnes perquè puguen entrar en esta universitat, i molt 
especialment perquè tinguen una possibilitat d’accedir a les carreres 
tècniques que necessitem i que tenen més demanda en estos 
moments. Això és el que volem que es puga concretar també en este 
moment.
Naturalment que estem en una política que té moltes vessants, però 
una vessant fonamental és, sense cap dubte, la cultural. La cultura no 
significa només un pla d’ofertes culturals, significa també un 
element de cohesió important per a una
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societat. Significa capacitat d’adaptació als canvis que esta societat 
està vivint acceleradament. Significa, per tant, la possibilitat de 
donar als ciutadans capacitat de decidir.
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I la cultura, la promoció de la cultura, de la nostra cultura i de la 
nostra llengua, és un element essencial de cohesió d’esta comunitat. 
Per això, durant este temps, hem estat acudint fonamentalment a la 
definició del candidat en este moment a president de la Generalitat, 
de dir que faria segurament actuacions confuses, perquè no hem 
pogut saber què era allò que realment volia fer.
Hui ha entrat una mica més en la concreció. Però la veritat és que 
allò que hem de saber concretament és si el sistema educatiu es 
veurà afectat per eixos plantejaments que feia abans de les eleccions, 
si realment complirà eixes mesures que deia de derogar determinades 
qüestions i si l’educació tindrà la possibilitat de continuar recuperant 
el valencià com a element essencial de cohesió dels valencians.
I vull dir que el valencià no ha sigut motiu de disputa els últims anys. 
Que ha sigut un element clar de cohesió, que per primera vegada en 
la història d’esta comunitat el valencià s’ha après a llegir i escriure. 
No ha sigut només una llengua residual, ha sigut una realitat viva 
que ha crescut,’que ha millorat les nostres possibilitats i que ha sigut 
una part important també de la nostra oferta educativa. I, en eixe 
sentit, el valencià continua i continuarà sent important. I, per tant, no 
deixarem, des de l’oposició en este cas, que hi haja una marxa enrere 
en la política de normalització del valencià, que molt clarament vol 
dir poder expressar-se normalment, fer normal la utilització del 
valencià.
Hem parlat molt de vertebració. Ha parlat molt el candidat de 
l’oposició de vertebració. La veritat és que voldria jo saber què 
significa vertebració en el seu cas, perquè vertebració la realitat és 
que no tinc massa elements per a definir el que vol dir. Vertebració 
no sé si vol dir llevar de l’estand de la Comunitat Valenciana en 
FITUR l’Ajuntament de Benidorm, vertebració no sé si vol dir la 
defensa provincial que feia el senyor Fabra o les referències al passat 
gloriós, vertebració no sé si vol dir plantejar novament el tema de la 
llengua com un problema per a esta comunitat, vertebració no sé si 
vol dir tampoc, que en el discurs d’Alacant, que ha reproduït hui, 
diga vostè que es tracta de fer créixer Alacant i Castelló, el seu paper 
en esta comunitat, i el retire després del discurs de València i no 
s’atrevisca a dir més que s’ha de créixer en tots els llocs i, si és 
possible també, en totes les comarques.
La veritat és que eixa vertebració de dir cada cosa en el lloc on es vol 
sentir no veig jo que siga molta vertebració. La veritat esque estem 
en un procés de marxa arrere en la vertebració. I que fer referències 
al passat en la vertebració significa reconèixer la impossibilitat dels 
elements conservadors de la societat valenciana de vertebrar res. Si 
la referència al passat és a l’hora de parlar de vertebració, jo li vull 
dir que la història d’esta comunitat precisament el que revela és que 
la dreta valenciana ha sigut incapaç de vertebrar mai esta comunitat, 
i que és la Generalitat la que ha fet possible els últims anys que la 
vertebració siga per fi una realitat i que les actuacions afecten 
conjuntament tota la societat valenciana que, afortunadament, els 
últims anys ha aconseguit prosperar i unir-se de manera 
significativament clara.
Parlarem també del medi ambient. O del mig, com li agrada dir al 
senyor president.
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El senyor president: Moltes gràcies.
El senyor Lerma i Blasco:
Per a indicar una altra cosa segurament. Però, en qualsevol cas, vull 
dir —i perdó per la broma- que el medi ambient no pot ser 
exclusivament una qüestió d’unes persones concretes o d’una 
responsabilitat. Ha de ser el problema del govern valencià i de tota la 
societat. I així pensem que s’ha de fer. I així ho hem fet. I així ho 
continuarem demanant en els pròxims temps.
Per tant, el medi ambient ha de ser un objectiu en tota classe 
d’activitat humana que defensarem. I la veritat és que les 
concrecions que he pogut escoltar en esta política no han sigut massa 
clares. I la veritat és també que els espais naturals han de continuar 
creixent i s’han de continuar vigilant. I, certament, les actuacions a 
què estem acostumats en esta cambra per part del Partit Popular han 
sigut normalment restringir els límits dels espais naturals i no al 
contrari.
Si eixa no és la seua política de futur, m’alegraré i hi donaré suport, 
perquè crec que això és el que necessitem tots els ciutadans d’esta 
comunitat i tots els ciutadans d’Espanya també.
No vull fer-me llarg i pesat, per tant, no crec que siga el moment. 
Vull afegir, sí, per acabar pràcticament en esta primera intervenció, 
que, en primer lloc, no estem ací per a par-lar del passat, estem ací 
per a parlar fonamentalment del futur i del que pertoca fer. I no crec 
que siga una mesura encertada parlar d’un hipotètic passat per a 
continuació construir un futur diferent. El passat ha sigut en algunes 
coses deficient i en moltes bo. Esta comunitat ha incrementat la seua 
renda per càpita en un 30%. Esta comunitat es troba en estos 
moments en una bona situació des del punt de vista de la 
recuperació. Esta comunitat, passada la campanya electoral, tot el 
món ha pogut veure amb tota claredat que ha sigut de les que més 
havia crescut d’Espanya els últims temps. No es tracta, per tant, 
d’invertir la tendència al creixement i a la creació d’ocupació en esta 
comunitat. Es tractar d’evitar que passe el contrari, que no faça vostè 
les coses bé i que es puga tornar arrere en la recuperació en la qual 
en estos moments estem clarament i d’una manera molt sòlida.
I vull dir també, i acabaré, finalment, perquè crec que no és ja massa 
important fer-se llarg en este moment, que estarem en tot moment 
vigilants en matèria mediambiental, en matèria d’habitatge, en 
matèria d’urbanisme en concret. Que amb les ofertes que tenim és 
suficient per a actuar. Que no siga possible que el que hem 
aconseguit parar en els últims anys, que és la deterioració del nostre 
medi ambient, i especialment del nostre urbanisme costaner, es puga 
continuar. No deixarem des d’ací de vigilar que l’urbanisme que es 
faça en esta comunitat siga un urbanisme que ens permeta pensar en 
el futur i no en el passat, i tenim instruments suficients per a fer-ho.
No hi ha hagut en esta comunitat cap abús de poder. Ben al contrari, 
hi ha hagut honradesa i transparència en la gestió. I vull dir que les 
ofertes que han fet no es corresponen amb allò que estan dient en 
estos moments. Hui ja, després d’haver oferit reiterades vegades un 
acord sobre el transfuguisme, s’està parlant des d’aquí d’un 
transfuguisme concret —està per allà, per cert—. I vull dir que esta 
no és la política que recuperarà la credibilitat dels ciutadans 
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valencians. Crec que estem en una situació, complicada sí, però en 
una situació li-lusionant també,. on veurem si som capaços de fer 
efectiu tot allò que hem dit i que hem promès. I crec que en eixe 
sentit el canditat no ha estat massa concret.
Però no l’atacaré hui, hui li dic que li oferiré la meua col·laboració i 
la de tot el grup, perquè sé les dificultats de governar i sé que no 
s’entra en un lloc com la Generalitat, que té la responsabilitat de 
governar tots els valencians i que té 850000 milions de pessetes de 
pressupost, sense saber-ne. I, per tant, jo estic disposat, com tots, a 
oferir-li tota la nostra col·laboració. Col·laboració i consens també. 
Però, naturalment, el consens no exigeix només una voluntat, sinó 
saber què és el que es vol consensuar.

Pàgina 22

I, en eixe sentit, li vull dir que la política concreta que hui havia 
vostè d’oferir estic esperant que l’oferisca ara. Naturalment, tant si 
vol vostè contestar-me a mi com si vol contestar en conjunt, m’és 
igual, el que sí que li agrairé és que faça algunes concrecions. Perquè 
este discurs ha sigut una conferència que vostè ja ha donat, que no és 
el lloc el Parlament. Ací s’ha de concretar i donar dades concretes 
sobre com es faran les coses.
Em preocupa a mi, i molt, esta comunitat. Em preocupen 
especialment les actuacions en matèria d’ocupació i com 
s’articularan. I com es farà possible el principi de ser actius en una 
política econòmica o una política industrial i, al mateix temps, donar 
tota la gestió als empresaris i parlar només de les subvencions. Això, 
no pot ser liberal, socialdemòcrata i conservadora la vegada, té uns 
compartiments estancs i cadascú haurà de triar el que li parega 
millor. Però no es pot triar tot, perquè és incompatible entre si. I la 
veritat és que vostè haurà de plantejar com pot fer polítiques actives 
en matèria econòmica dient a la vegada que vol privatitzar i que vol 
actuar, perquè és impossible. Si no té vostè els instruments, no podrà 
fer una política activa, no podrà influir, per tant, en l’ocupació, en la 
creació d’ocupació o a intentar evitar la desocupació. I això ha de 
ser, és, no obstant, la meua principal preocupació, ha de ser la de tot 
el govern i la de tot el Parlament, perquè és la preocupació 
fonamental dels valencians.
Ha actuat vostè en el terreny de la filosofia. I jo en el terreny de la 
filosofia li vull aclarir també, entrant encara que siga d’una manera 
superficial, que del seu discurs no m’ha quedat molt. Que, 
francament, es pot reomplir el buit, però el no res no es pot reomplir. 
I això, que és una definició filosòfica molt antiga ja, es pot aplicar 
perfectament al seu discurs. El seu discurs ha sigut una declaració 
filosòfica, però no ha tingut cap concreció, que és el que se li 
demana hui.
Espere que tinga ocasió de plantejar-ho novament. Res més i gràcies. 
(Aplaudiments. )
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Continua la sessió. I, en representació del Grup Esquerra Unida—Els 
Verds, te la paraula el senyor Taberner. (Remors.)
El senyor Taberner i Ferrer:
Molt Excel·lent President. Senyories. Senyor Zaplana, candidat a la 
presidència de la Generalitat Valenciana.
Començar el debat d’investidura es una experiència realment 
important que va a determinar en gran manera les polítiques que 
d’aquest fet se’n deriven durant els pròxims quatres anys. Aquest 
acte d’investidura donarà lloc a un president i a un govern de la 
Generalitat que haurà d’afrontar, conjuntament amb aquestes Corts, 
no pocs reptes per al futur immediat del nostre poble.
Nosaltres entenem els reptes com a opció d’esperança i el futur com 
a possibilitat de progrés, sempre. Per això volem ser determinants 
perquè els valors en que s’inspire en esta legislatura la política 
autonòmica siguen la llibertat i el respecte als drets humans. El 
progrés ha de portar de la mà l’increment de la qualitat de vida i la 
superació de les desigualtats socials i territorials. La redistribució 
més justa de la riquesa, l’ajuda als sectors marginats, la societat 
valenciana de plena ocupació, la reconversió ecològica dels sectors 
productius, la cooperació amb els pobles menys desenvolupats van a 
ser en nosaltres, Esquera Unida—Els Verds, qüestions prioritàries en 
aquestos quatre anys. Qüestions i principis solidaris que hem de tenir 
presents perquè esta societat valenciana nostra tinga un present i un 
futur en plena harmonia i complicitat amb el medi ambient i on els 
valors ètics, l’austeritat i la gestió honrada siguen la norma 
inexcusable del comportament públic.
Esquerra Unida-Els Verds, compromesos amb les nostres 
institucions d’autogovern i amb la democràcia, volem contribuir a 
l’òptim funcionament de les institucions de la Generalitat, assumint 
que la sobirania del poble ha situat el 28 de maig a uns partits en l’ 
àrea de la responsabilitat de govern i a altres en l’àrea de l’oposició, 
però tots dos, govern i oposició, són indestriables per al 
funcionament de la democràcia.
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El resultat electoral, senyor Zaplana, li ha atorgat a vostè la 
responsabilitat de formar govern des de la seua majoria minoritària. 
A hores d’ara no sabem si vostè té el compromís amb l’altre partit de 
la dreta d’esta Cambra per a un govern estable o si va a governar en 
minoria. En qualsevol dels casos, Esquerra Unida—Els Verds, que 
compartim amb la resta dels grups parlamentaris i amb el conjunt del 
nostre poble la voluntat d’anar construint dia a dia la Generalitat 
com expressió del nostre autogovern, ens situem en les nostres 
propostes i opcions de govern en la més absoluta oposició a les que 
vostè representa.
La tolerància, per altra banda, el diàleg, el compromís institucional, 
estaran sempre presents en les nostres iniciatives de control i 
oposició al seu govern i aportarem des de la nostra opció d’esquerra 
ecologista i valencianista les alternatives que considerem més útils 
per al nostre poble. De nosaltres ha d’esperar, senyor Zaplana, tota la 
lleialtat institucional que els valencians i valencianes es mereixen i, 
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sense crispacions ni desqualificacions gratuïtes, també l’oposició 
més rigorosa i sense concessions que siguem capaços de fer.
Ha exposat aquest matí, senyor Zaplana, el que a grans trets és el seu 
programa d’intencions, que no de govern. I li assegure que he hagut 
de rectificar eixa expressió per a qualificar la seua exposició com un 
programa d’intencions. Programa que, des del nostre punt de vista, 
recupera l’ortodòxia liberal que persegueix la disminució d’allò 
públic i el foment de l’individualisme més exacerbat. En definitiva, 
un programa de dretes que, com comprendrà, nosaltres no podem 
compartir.
El moment i les perspectives polítiques tanquen i obrin una nova 
etapa. El passat ja ha estat avaluat i cal situar-nos en el present i en el 
futur immediat. Des de la perspectiva d’Esquerra Unida-Els Verds és 
necessari, en aquest moment de canvi i d’inici de legislatura, 
reafermar la voluntat inequívoca per construir una societat 
valenciana cada“ vegada més cohesionada, mes vertebrada i amb 
mes voluntat d’autogovernar-se.
L’autogovern ha de ser, senyories, l’instrument més útil per a 
corregir les desigualtats socials i territorials del nostre poble. A 
majors quotes d’autogovern disfrutarem d’un millor sistema de salut, 
d’una millor atenció assistencial. Un país, el nostre, que es reconega 
en la seua llengua i en les seues expressions culturals, que busque un 
futur basat en la justícia social, ha d’assegurar la igualtat 
d’oportunitats en l’educació i la formació professional, vies a través 
de les quals les persones més joves converteixquen en alegria i en 
seguretat el seu potencial d’inquietud i de contestació social.
Fer de les institucions de la Generalitat el símbol de la nostra 
identitat i la manifestació viva de la nostra consciència nacional és 
l’únic camí per a superar una societat encara plena de contradiccions 
sobre la seua pròpia identitat, plena de desigualtats i desequilibris, 
plena de plantejaments provincianistes que ens res ajuden, ans al 
contrari, a retrobar-nos des de la diversitat i pluralitat de pobles i 
comarques, membres d’un únic projecte de poble. Un projecte que 
necessita el compromís i les energies creadores de totes i tots els qui 
ací vivim i treballem.
I, havent arribat a aquest punt, ens permetrà, senyor Zaplana, que 
manifeste la primera important discrepància entre el model de 
vertebració que el seu partit proposa i aquell altre pel que treballa 
Esquerra Unida-Els Verds.
Apostar, com vostès ho fan, per consolidar la divisió provincial, 
reforçant el paper de les diputacions o propiciant delegacions de la 
Generalitat en cada província. no vertebra, sinó que consolida la 
divisió, allunya la perspectiva d’un procés integrador on el municipi 
i la comarca i l’administració de la Generalitat siguen els esglaons 
d’una ordenació territorial administrativa basada en el sentit comú, el 
trellat i, sobretot, en la voluntat de trobar el millor camí cap a la 
cohesió de tots els valencians i valencianes.
Insistir repetidament demanant els esforços als ciutadans de Castelló, 
de València, d’Alacant és insistir en eixa divisió provincial, perquè 
per a dirigir-nos a tots els valencians tenim el genèric consagrat al 
llarg de la història i perquè del contrari hauríem de referir-nos i fer 
eixa sèrie de ciutadans d’Alacant, de Castelló, de València, de 
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Vinaròs, d’Elx, d’Acoi, de Requena, d’Utiel, etcètera, etcètera. 
A l’igual que en la passada legislatura, ja anuncie, senyor Zaplana, 
que presentarem una proposició de llei de règim local i 
comarcalització i impulsarem un moviment cívic entorn del 
comarcalisme per fer una realitat el més aviat possible les previsions 
constitucionals, que sí la Constitució empara la possibilitat d’un altre 
ordenament administratiu de caràcter territorial. I les previsions 
estatutàries també en esta matèria. Així mateix, proposarem la 
creació d’un fons de cooperació municipal com a expressió de la 
voluntat de cohesió del territori i de les persones sobre la base de la 
solidaritat
Dotze anys d’autogovern han anat consolidant una Generalitat amb 
un volum de recursos humans i materials gens menyspreables. De la 
Generalitat depèn hui el benestar bàsic de vora quatre milions de 
valencians i valencianes en allò que respecta a l’educació, la sanitat, 
els serveis socials i culturals, la vivenda, moltes de les 
infraestructures de comunicació o mediambientals, les polítiques de 
promoció de l’ocupació i d’altres.
Ara es tracta d’anar més enllà. Necessitem avançar en un procés 
federalitzant de l’Estat, on la Generalitat siga l’expressió de la 
voluntat d’autogovern dels valencians i valencianes“ i un factor de 
progrés col·lectiu. La Generalitat no pot ser una instància subalterna 
de l’administració central amb més o menys competències, amb mes 
o menys capacitat de gestió. Es des d’eixa situació de ple autogovern 
que podrem expressar la voluntat inequívoca per construir, 
solidàriament i corresponsablement, una Espanya i una Europa 
federals de les quals formem part.
En aquest moment, el País Valencià, la Generalitat Valenciana, ha 
d’estar presenti dir la seua en les reformes pendents que a mitjà 
termini van a modificar el paper del Senat o el sistema de 
finançament de les comunitats autònomes i del ajuntaments. I 
nosaltres creem que eixe dir la nostra ha de ser per a aconseguir 
d’immediat la igualació d’ingressos per càpita i obrir la perspectiva 
de la total corresponsabilitat fiscal a través dels concerts econòmics 
solidaris.
La nostra participació en el Consell Econòmic i Social de l’Estat 
esdevé fonamental per a garantir que les opcions de la política 
econòmica i monetària d’Espanya no és fan al marge o en contra dels 
nostres interessos. Propiciar el debat i la par ticipació més ampla de 
la societat en este moment de revisió previst en el procés de 
construcció de la Unió Europea és en conjunt treballar per eixe 
procés federalitzant d’Espanya i d’Europa que possibilite pas per pas 
encaixar sense tensions la voluntat dels pobles, la del nostre poble, a 
determinar lliurement el seu nivell d’autogovern i de 
corresponsabilitat en les instàncies supranacionals.
Apostar decididament per l’autogovern ho fem des del convenciment 
de la utilitat que representa per a millorar les condicions de vida de 
la ciutadania. És precís que des de la Generalitat ‘es desperten totes 
les potencialitats econòmiques i creatives del nostre País amb 
l’objectiu prioritari de crear ocupació. Sense la generació de recursos 
econòmics difícilment es podria aconseguir un major nivell de 
benestar social. Creiem, per tant, que és necessari, respectant el medi 
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ambient,
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desenvolupar polítiques concretes que revifen el teixit productiu del 
País. La Generalitat, les administracions públiques valencianes, no 
poden jugar el paper d’espectadores o merament subsidiàries de la 
iniciativa privada com vostè proposa. Prendre la iniciativa estimulant 
la participació dels agents socials i de tota la societat valenciana a 
través del Consell Econòmic i social. Propiciar el protagonisme i la 
participació dels agents socials en la concertació de les polítiques 
econòmiques globals i sectorials, apostar per un sector públic potent 
lligat als serveis que de la Generalitat depenen en educació, sanitat, 
però també en transport, en transferències tecnològiques, en 
investigació i desenvolupament, en medi ambient, en el sector 
financer, en les xarxes comercials, etcètera, estan ala base d’una 
intervenció al servei de les persones i del conjunt de l’economia que 
concreten i faciliten polítiques econòmiques actives dinamitzadores 
dels diferents sectors productius valencians. És absolutament urgent 
articular un Pla de Reindustrialització al servei d’eixa dinamització 
de l’economia que propugnem.
Nosaltres, Esquera Unida-Els Verds, a diferència d’allò que vostè 
propugna, senyor Zaplana, si estem interessats en la defensa del 
sector públic i, mentre vostè es planteja la manera de privatitzar, 
nosaltres apostem per mantenir i eixamplar en alguns casos la 
presència pública com a garantia de correcció de les desigualtats 
monstruoses que el mercat sense control genera, i com a garantia de 
la igualtat d’oportunitats que fa realment ales persones lliures i amb 
possibilitats de desenvolupar les potencialitats que totes tenen i 
ajudar a crear les condicions econòmiques generals creadores 
d’ocupació, perquè és cert, senyor Zaplana, que la persona, els 
individus, són els orígens dels drets, però és la col·lectivitat l’única 
garantia perquè eixos drets puguen ser exercits per cadascuna de les 
persones.

L’economia valenciana pateix una greu i persistent crisi estructural 
que es la causant de la incapacitat per a generar ocupació. L’atur se 
situa amb xicotetes fluctuacions entorn de 400.000 persones. Les 
dones amb un 30% i els joves amb prop del 50% són els col·lectius 
principalment afectats. La precarietat en el treball se situa ja entorn 
del 40%. La immensa majoria dels nous contractes són en precari i la 
cobertura de protecció als aturats i aturades disminueix com a 
conseqüència directa de la darrera reforma laboral. Per altra banda, 
es conegut que el salari mitjà del País Valencià se situa entre un 10 i 
un 20% per baix de la mitjana de l’Estat. Això confirma que en 
contra de les pretensions de la propaganda moltes vegades de la gran 
patronal i d’aquells que han abogat per la reforma laboral, els salaris 
baixos i la precarietat no generen ocupació, tot el contrari, generen 
més atur. Xifrar mecànicament les possibilitats de generar ocupació 
en el creixement econòmic incontrolat o en les condicions que 
unilateralment marquen els empresaris, referides sempre ala 
disminució dels costos salarials, socials o fiscals, o xifrar eixes 
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possibilitats de generar ocupació en la bona cojuntura de l’economia 
a nivell internacional ens du, com s’ha demostrat, a un model 
econòmic de creixement sense ocupació, socialment injust i que 
augmenta les desigualtats socials i territorials i que augmenta —
insistisc— la precarietat. Mantenir les millores de la competitivitat 
guanyada bàsicament per les successives devaluacions de la pesseta 
mitjançant salaris baixos i disminuint despeses socials és un es-
quema que genera grans contradiccions deprimint la demanda 
interna, per exemple, dificultant la creació d’ocupació i provo-cant 
un repartiment de la riquesa cada vegada més regressiu que nosaltres 
de cap manera compartim. Precaritzar el treball, a més a més de la 
injustícia i inseguretat que provoca n'és una opció nefasta per a la 
creació d’ocupació estable i digna, per a la creació sostinguda de 
riquesa.
La capacitat de competir de l’economia valenciana per recuperar 
quotes de mercat tant interior com exterior depèn de la transformació 
i modernització de l’aparell productiu, creant bases industrials, 
agràries, comercials i turístiques sòlides i ambientalment sostenibles, 
capaces d’obrir nous mercats i contribuir així a generar l’ocupació 
que la societat demanda.
Per això és necessari impulsar des de la Generalitat els factors 
estratègics, com la investigació, el disseny i la qualitat; 
l’organització del treball, la formació professional de la gent 
treballadora i empresària, el desenvolupament de les xarxes 
comercials, etcètera, i organitzar adequadament i a l’abast de la 
xicoteta i mitjana empresa la transferència, les transferències 
tecnològiques que precisen.

Per contribuir a aquest procés de transformació del sistema i del 
model productiu, es necessita també un sector públic de l’economia 
que afavoresca la racionalització, modernització i reconversió 
ecològica i avanç tecnològic del teixit productiu, perquè d’una altra 
manera no seria possible que la immensa majoria de les empreses 
valencianes estigueren en disposició d’afrontar eixe repte. Sector 
públic que, alhora ha de ser impulsor d’activitat en sectors 
estratègics, creador i difusor de noves tecnologies i prestador de 
serveis públics de qualitat a eixes empreses.
A partir d’ara, senyor Zaplana, en este àmbit de la nostra comunitat 
va a ser vostè el responsable màxim de la política econòmica de la 
Generalitat, aquella que es possible dissenyar i executar des de la 
nostra institució d’autogovern. Vostès han donat suport en l’àmbit de 
l’estat i ací mateix a una política econòmica que, des del nostre punt 
de vista, està esgotada perquè malgrat la reforma laboral no es 
possible continuar abaratant la mà d’obra, ni continuar precaritzant 
encara més les condicions laborals, el sector públic que a nivell de 
l’estat ha renunciat a impulsar una política expansiva, vostès i el 
Govern Central continuen les seues dèries privatitzadores com a 
panacea de no se sap ben bé què; la política monetària no dóna més 
de sí i els agents socials en estes circumstàncies —entenc— no estan 
dispostos a ser els paganos per a una recuperació econòmica que no 
està garantint, com bé podem comprovar, la creació dels llocs de 
treball que cabia esperar del sacrifici dels treballadors i de les 
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treballadores.
A partir d’ara ja no tindrà l’excusa del Govern del senyor González i 
del Govern del senyor Lerma. Ara serà vostè també Govern i haurà 
d’elegir el model que vol impulsar. Des d’Esquerra Unida—Els 
Verds volem explicitar com a desitjable una alternativa econòmica 
que faça compatible la planificació democràtica i ecològica de 
l’economia —com mandat a per altra banda la Constitució— i la 
creació de riquesa amb el respecte al medi ambient i a la qualitat de 
vida, en la que l’objectiu central siga satisfer les necessitats del 
conjunt de la població i assolir la societat de plena ocupació. Societat 
de plena ocupació que únicament serà factible si una nova cultura de 
la solidaritat i de la racionalitat s’obri pas i es planteja el repartiment 
del treball, la reducció de la jornada laboral com un element de 
modernitat, d’humanització i de justícia en una situació com la que 
pateixen les societats postindustrials on l’atur representa taxes 
insoportables. Una nova cultura que ha de recuperar el valor del 
treball estable corn la normalitat i no l’excepció, com ara, en el 
mercat laboral.
Avui sabem que el creixement econòmic per si mateix no crearà 
ocupació, o en tot cas no crearà l’ocupació que la societat demanda, i 
que les innovacions tecnològiques ens situen en un perspectiva de 
treball escàs. La productivitat creix més ràpidament que l’ocupació i 
urgeix a reformular les polítiques d’ocupació tradicionals i, 
juntament a la necessitat de repartir el treball, a diversificar les fonts 
generadores de riquesa i ocupació, a obrir nous espais ocupacionals 
socialment útils en els camps culturals, de l’oci, en el camp sanitari o 
en el terreny medioambiental.
És així. Perquè tothom treballe, cal avançar cap el repartiment del 
treball, no és possible fer-ho sense repartiment de treball, i vull 
recordar que per exemple durant l’any 94 es van realitzar al País 
Valencià més de 10 milions d’hores extraordinàries, i una quantitat 
inestimable de jornades en l’economia clandestina. Cal procedir a 
una reducció dràstica de les hores extraordinàries realitzades, 
començant per les que es fan a les distintes administracions i 
empreses públiques que de la Generalitat depenen i continuant també 
en el terreny de la iniciativa privada, al mateix temps que s’impulsen 
els mecanismes per fer emergir i regularitzar les activitats laborals 
clandestines. 
D’altra banda, cal introduir disminucions pactades de la jornada 
laboral vinculades a l’oferta de nous llocs de treball, tant en 
l’administració pública com en l’activitat privada, estimulant i 
incentivant aquestes actuacions en combinació amb les mesures de 
reconversió i de creació de noves activitats.
Per cert, senyor Zaplana, què en pensa vostè del Servei Valencià 
d’Ocupació? Quines previsions té al respecte? Per a nosaltres es 
important que en este debat d’investidura el candidat a la presidència 
de la Generalitat poguera manifestar el seu criteri a estes preguntes. 
Jo ja li avance la nostra posició. Esquerra Unida-Els Verds apostem 
clara i decididament per este servei públic acordat per 
l’Administració valenciana amb els Sindicats, i front a les opcions 
que representen les oficines privades de col·locació. Ens sembla com 
prou immoral, no diré que il· legal, però si com prou immoral, que de 
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la necessitat imperiosa de les persones per ocupar un lloc de treball 
alguns puguen fer un negoci. És precís desplegar amb la participació 
dels sindicats, de les administracions públiques i de les empreses tota 
una xarxa d’oficines comarcals per a què aquest Servei tinga el 
caràcter públic i assegure una intermediació eficient i justa entre 
aquelles persones que demanden ocupació i les empreses que 
l’ofereixen.
Així mateix, és fonamental que els sectors empresarials de la 
xicoteta i mitjana empresa, dels autònoms, de les empreses 
d’economia social, que tan dinàmiques es mostren a l’hora de crear 
nous llocs de treball, tinguen al seu abast el més aviat possible el 
Banc Públic Valencià per a garantir el suport financer adequat a 
aquelles iniciatives empresarials de manifesta viabilitat i generadores 
d’ocupació; altres ofertes financeres no han cobert eixa 
reivindicació… Anava a dir secular, però, en tot cas, eixa 
reivindicació ja vella d’eixos sectors de la xicoteta i mitjana empresa 
valenciana, únicament implicant, comprometent, facilitant la 
participació més ampla de sindicats i d’empresaris, del conjunt de la 
societat valenciana, estarem en condicions d’afrontar amb garanties 
d’èxit el combat contra la major de les injustícies de la nostra 
societat. L’atur no és una plaga a la qual ens hagem de resignar i, en 
tot cas, és un repte que ens encoratja a treballar per superar-lo. ‘
De tots els factors necessaris per a les reformes estructurals que la 
nostra economia precisa, l’educació, la capacitat i competència 
professional dels valencians i valencianes és en allò que de manera 
més directa pot i deu intervindre la Generalitat per ser aquesta una 
competència exclusiva del nostre autogovern. Si l’element clau de la 
posició competitiva del País Valencià en el context estatal i europeu 
és el seu capital humà, i aquest depèn bàsicament de la formació, és 
precís desenvolupar les previsions de la LOGSE, redactar i fer públic 
el mapa escolar, i m’ agradaria, senyor Zaplana, que concretara els 
terminis de presentació d’eixe Pla escolar que vostè s’ha compromès 
a fer públic; potenciar l’ensenyament del i en valencià; aprovar el Pla 
Integral d’Ensenyaments Tècnico—Pro-
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fessionals, que integre la formació professional i ocupacional amb la 
participació de sindicats i organitzacions empresarials i 
organitzacions d’estudiants; ampliar l’oferta universitària, a la qual 
vostè no ha fet referència, amb compromisos i recursos econòmics 
en els pressupostos de l’any 1996 per a les noves universitats d’Elx i 
de Xest; i presentar a aquestes Corts els projectes de llei del 
Patrimoni Cultural i de la Música.
En sanitat apostem per un servei públic que garantesca el dret de la 
ciutadania a gaudir de la salut, possibilitant i com-plint les previsions 
d’implantació del nou model sanitari dissenyat en la Llei del Servei 
Valencià de Salut. I ens oposarem a la seua política de concerts 
generalitzats amb la iniciativa privada perquè no ningú puga fer 
negoci a costa dels drets bàsics dels ciutadans i de les ciutadanes.
En educació i en sanitat creem que les administracions públiques han 
d’assumir la responsabilitat d’oferir el millor dels serveis i han 
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d’assumir la responsabilitat de gestionar de la manera més eficient i 
més eficaç la prestació d’eixos serveis.
El pols corporatiu que estan plantejant els farmacèutics o més 
recentment els metges en res ha de disminuir el compromís d’una 
sanitat pública de qualitat i universal com a garantia d’igualtat entre 
les persones davant d’aquest dret bàsic.
La revisió, que vostè no ho ha dit en la seua intervenció, però ahir 
mateix apareixia com a conseqüència de les trobades que ha tingut 
amb algun líder sindical, la revisió que proposa del Pla Econòmic 
Valencià, i que vostè ha anunciat al nostre punt de vista de manera 
inconcreta, únicament la podríem compartir si els agents socials que 
el signaren, que signaren eixe acord, estan d’acord en revisar-lo en 
línia de concretar els compromisos econòmics i temporals per al seu 
compliment d’acord amb la política que propugnen.
Proposem la creació d’una Conselleria de la Dona per organitzar i 
desenvolupar d’una manera efectiva totes les polítiques d’igualtat. l 
recordem que també hem proposat la creació d’una comissió especial 
d’aquestes Corts. l volem advertir, senyor Zaplana, que de cap de les 
maneres, cas que fóra així, compartiríem la pretensió anunciada per 
vostès en la campanya electoral, encara que avui no concretada, de 
fer desaparèixer la Conselleria de Medi Ambient per retornar les 
seues competències a Agricultura, a Obres Públiques o a Indústria.
Ja en l’any 1987 el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida proposàrem 
la creació d’aquesta conselleria, la del Medi Ambient, per a unificar 
en un sol departament de la Generalitat les competències 
mediambientals disperses. L’Agència del Medi Ambient fou 
l’organisme precursor de l’actual conselleria a iniciativa del meu 
grup inla seua desaparició seria un retrocés evident i evidenciaria, si 
es que pretén plantejar eixa possibilitat i concretar eixa possibilitat, 
evidenciaria les intencions del seu govern al respecte de la poca 
importància que el medi ambient i les polítiques mediambientals 
tindrien per a vostès. Arreu del món les tendències apunten 
precisament a allò contrari: a la creació de departaments de 
ministeris específics en aquells governs que fins ara encara no els 
havien creat. Aquesta conselleria, en una situació especialment 
delicada i crítica per la qüestió de la sequera, pel perill dels incendis 
forestals, pels programes de reforestació pendents, pel
tema de les infraestructures i dels espais naturals protegits i a 
protegir, ha de jugar un paper importantíssim en el futur immediat. 
Aparentar una major austeritat reduint un departament com aquest és 
això: pura apariència i una irresponsabilitat, les conseqüències de la 
qual no no tardaríem en pagar.
De sempre hem convingut que l’aigua pot ser, més que cap altre, el 
factor determinant del nostre desenvolupament. Travessem un cicle 
d’una sequera extrema que ens obliga a prendre mesures. La 
conjuntura i la immediatesa de les necessitats
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ens pot fer entrar per camins d’enfrontaments entre comunitats 
autònomes i entre pobles i comarques del nostre propi territori que 
mai hauríem de transitar, que mai hauríem de propiciar amb les 
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nostres actituds.
En tot cas, ni el Pla Hidrològic Nacional ni els Plan de conca, ni tan 
sols les mesures urgents contra la sequera, les que adoptà en el’ seu 
moment la Conselleria d’Agricultura i les que puga adoptar de 
manera immediata el seu govern —per altra banda, absolutament 
imprescindibles— van a poder abastir les demandes realment 
existents ni aquelles altres més irreals que sobre el paper es pogueren 
reivindicar.
El meu grup ha plantejar la creació d’una comissió especial no 
legislativa en aquestes Corts per a l’estudi, perquè traga conclusions, 
perquè faça propostes entorn a la problemàtica de l’escassesa de 
l’aigua en el nostre territori. I esperem contribuir així, junt a la resta 
de grups parlamentaris, a què la racionalitat, sobretot la cultura de 
l’estalvi i el respecte al medi ambient, presidisquen totes les 
polítiques hidràuliques que es puguen plantejar des de la Generalitat 
i també des de l’administració central.
Les agricultures valencianes, les de regadiu i les de secà, han jugat 
un paper fonamental en el desenvolupament econòmic del País 
Valencià al llarg de la seua història. El món ru-ral valencià ha 
configurat al llarg dels temps, junt a d’altres
’factors, una manera de ser i entendre la vida que en el seu conjunt 
determina en gran part el substracte cultural del nostre poble.
Les nostres agricultures hui representen poc mes del 5% del valor 
afegit brut de l’economia valenciana, i la població agrària suposa un 
8% de la població activa, però la cultura rural, la relació de multitud 
de persones amb el món rural, fa que la importància d’aquest sector 
vaja molt més enllà del que econòmicament i socialment representa.
El sector agrari valencià està travessant una greu crisi que no té 
precedents en el que va de segle. El despoblament i envelliment de 
les persones que es dediquen a l’agricultura i la ramaderia, i altres 
factors externs, venen a incidir negativament en un sector que hauria 
i ha de jugar, n’estic segur, un paper en el futur immediat, un paper 
important en l’economia i en el territori, propiciant les activitats 
productives i de promoció del patrimoni natural.
Les OCMs del vi, de les fruites i hortalisses, els acords preferencials 
de la Unió Europea amb països tercers, les agressions que han estat 
objecte mercaderies agràries, fan necessari que des de la Generalitat i 
des del govern d’Espanya s’articulen polítiques tendents a preservar i 
potenciar aquests sectors, amb una política europea clara i rotunda de 
defensa dels interessos legítims dels llauradors valencians, evitant 
que les agricultures valencianes puguen ser moneda de canvi d’altres 
interessos i grups de pressió. I possibilitant des de la Conselleria 
d’Agricultura consensuar la política agrària amb els protagonistes, i 
redactar d’immediat un pla estratègic de modernització del camp 
valencià igualment consensuat amb els sindicats agraris i els grups 
parlamentaris d’aquestes Corts.
En l’apartat d'infraestructures cal insistir en la posada en marxa dels 
plans de depuració i reutilització de les aigües residuals i en redactar 
i executar el Pla Director de Residus Sòlids Urbans i el Pla de 
Residus Tòxics i Perillosos. Així mateix, cal insistir en la necessitat 
d’accelerar les inversions en el ferrocarril per tal que la velocitat alta 
siga una realitat en el corredor mediterrani el proper any 1996 i en la 
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comunicació entre el País Valencià, el conjunt del País Valencià i 
Madrid.
Des d’Esquerra Unida-Els Verds ens oposem i ens hem oposat a la 
signatura del nou conveni d’ampliació de la concessió administrativa 
per part de l’Estat de la carretera A—7 a Aumar, i propugnem el 
rescat de la concessió per tal d’eliminar un peatge que no es justifica 
i que dissuadeix a la seua utilització quan les carreteres nacionals de 
la seua àrea d’influència estan sovint col·lapsades. L’acabament de 
l’autovia València— Madrid, l’A-3, ha de fer-se, des del nostre punt 
de vista, no únicament el més aviat possible, com vostè reivindicava 
o plantejava este matí, sinó que ha de fer-se el més aviat possible 
respectant estrictament, radicalment, els valors mediambientals que 
representa el paratge de les Hoces del Cabriel.
Més que mai, senyories, senyor Zaplana, la promoció del valencià ha 
de ser motiu d’unió i identificació entre tots els valencians i 
valencianes. La normalització lingüística i els compromisos adquirits 
en la Llei d’ús i ensenyament ens obliguen a adoptar posicions 
rotundes en defensa del nostre patrimoni cultural més important. Les 
polítiques lingüístiques no poden estar sotmeses als canvis 
conjunturals de la representació política ni a interferències fora de 
l’àmbit acadèmic.
L’ Estatut d’Autonomia del País Valencià consagra la cooficialitat 
del valencià i el castellà i atribueix a la Generalitat Valenciana totes 
les competències en matèria lingüística. La Llei d’ús i ensenyament 
declara en el seu article segon que «el valencià és la llengua pròpia 
de la Comunitat Valenciana». No podem ni estem disposats a obrir 
cap batalla, sinó que hauríem reprendre el compromís de la defensa i 
promoció de la nostra llengua.
Però això passa no únicament per anunciar-ho, sinó per articular 
polítiques concretes. Això passa, senyor Zaplana, per diferenciar 
entre el que ha de ser la normalització com a objectiu de la política 
lingüística de la Generalitat i les competències normatives que, des 
del nostre punt de vista, han de recaure en l’autoritat acadèmica de 
les universitats valencianes a traves de la delegació, mitjançant 
decret, en l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 
d’aquelles competències per a dictaminar i assessorar en matèria 
lingüística del valencià. Eixa proposta —recorde— ja aprovada per 
estes Corts Valencianes a iniciativa d’Esquerra Unida. I passa també, 
senyor Zaplana, per abandonar els ridículs recursos contra l’ordre de 
validació de coneixements del valencià. La unitat de la llengua és la 
garantia de la seua supervivència i de la seua pluralitat i diversitat. El 
secessionisme lingüístic és la seguretat de la seua desaparició.
La Radiotelevisió Valenciana com a servei públic depenent de la 
Generalitat ha de convertir-se, junt a l’ensenyament del i en valencià, 
en l’instrument més eficaç i poderós per a la normalització, d’acord 
amb allò que preveia la mateixa llei de, creació de l’ens públic. 
Després de l’experiència de més de cinc anys d’emissions de 
Radiotelevisió Valenciana, és possible i necessari plantejar una 
transformació a fons del model televisiu públic que implica, des del 
nostre punt de vista, una nova llei que cree la Corporació Valenciana 
de la Ràdio i la Televisió, amb l’objectiu de fomentar la 
valencianització de la comunicació, la normalització lingüística, 
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l’increment de la producció audiovisual, la promoció de les 
iniciatives locals i comarcals de comunicació, així com la 
investigació i la formació. Esquerra Unida—Els Verds apostem 
decididament per una Radiotelevisió Valenciana pública i en 
valencià, i combatrem els intents per privatitzar aquest servei públic 
de tots els valencians i valencianes.
És vital que la nostra comunitat ocupe el seu lloc en la construcció 
de la unitat política europea, assumint el protagonisme que li 
correspon en la resolució dels problemes que la dialèctica estats-
pobles planteja en aquest moment la construcció de la unitat 
europea.
El Comitè de les Regions, com a entitat democràtica i participativa 
dels pobles de la Unió, ha d’estar absolutament diferenciat d’aquell 
altre comitè dels poders locals europeus. La Generalitat, en el 
concert internacional, ha de promoure l’establiment d’àmbits 
d’entesa i coneixement mutu de manera especial en l’àrea 
mediterrània, però també en la resta dels pobles del món, sobre la 
base de col·laboració, cooperació i intercanvi cultural, econòmic i 
social.
Construir un projecte solidari i tolerant exigeix conrear els valors de 
la pluriètnia i exigeix el rebuig al racisme i la xenofòbia com a 
actitud que hauran de ser especialment tractades pels poders públics 
valencians defensant els drets dels immigrants, de les immigrants, 
fomentant la tolerància i el respecte a altres tradicions culturals o 
religioses i donant suport a les ONGs amb implantació en el territori 
que coincidesquen en aquests objectius i principis.
Esquerra Unida—Els Verds considerem la pràctica de la solidaritat 
com un element que dignifica les persones i els pobles. Els 
valencians i les valencianes hem donat mostres de la capacitat del 
nostre poble en no tancar-se en ell mateix. I, d’acord amb les 
recomanacions dels organismes internacionals, manifestem que la 
Generalitat Valenciana haurà de comprometre’s amb la dedicació del 
0,7% dels pressupostos a eixos programes de cooperació 
internacional amb els països menys desenvolupats. Així mateix, 
apareix com a necessària la promulgació d’una Llei del Voluntariat 
que facilite i done suport a la disposició de moltes persones a la col·
laboració.
solidària en aquelles tasques de caràcter social.
Encetem, senyories, la quarta legislatura de les Corts Valencianes. El 
Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds continuarà la tasca 
encetada per l’anterior grup d’Esquerra Unida amb més capacitat i 
experiència. Amb la mateixa voluntat de representar els interessos 
del poble valencià, ho fa-rem amb les propostes d’esquerra, 
ecologistes i valencianistes, que han inspirat el nostre programa 
electoral.
Ara, el nostre grup integra no únicament Esquerra Unida, integra 
Esquerra Unida, integra el partit dels Verds i els Nacionalistes 
d’Esquerra, i manifestem a tots vostès i a la societat valenciana la 
nostra disponibilitat per donar suport i canalitzar les propostes dels 
moviments socials i cívics progressistes de la nostra comunitat.
\ Estarem, com sempre, al costat dels treballadors i de les
treballadores i els seus sindicats de classe per estimular i defensar les 
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conquestes socials i els serveis públics d’educació, sanitari i serveis 
socials. Propiciarem amb les nostres iniciatives que creixca la cultura 
d’un nou model de producció compatible amb la natura. Treballarem 
per fer de la normalització lingüística un dels objectius prioritaris 
que ajude a la cohesió i vertebració del País.
Farem de les polítiques d’igualtat bandera, per arribar a la 
democràcia paritària en una societat valenciana de dones i homes 
lliures i iguals.
I des de l’oposició, senyor Zaplana, treballarem per donar resposta 
als reptes que el moment planteja. I ho farem, com sempre, fidels a 
aquest poble des de la il· lusió, des del treball i des de l’esperança.
No res més i moltes gràcies, senyor president.
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El senyor Zaplana Hernández-Soro:

Con la venia, señora presidenta. Muchísimas gracias. Ilustres 
diputadas y diputados.
El 30 de junio de 1995 subí a esta misma tribuna para solicitar el 

voto favorable de la cámara a mi investidura como presidente de la 
Generalitat Valenciana. Hoy, cuatro años después, vuelvo a 
dirigirme a sus señorias para pedir- les su apoyo ante una nueva 
etapa de gobierno que se abre tras los resultados electorales del 
pasado 13 de junio. Ambos momentos constituyen dos etapas 
complementa- rias: el inicio entonces, y la consolidación ahora, de 
un gran proyecto de cambio y modernización de la Comunidad 
Valenciana.

En 1995, los ciudadanos de esta Comunidad dieron al Partido 
Popular un mandato de cambio. Desde aquel mo- mento, mi 
máxima aspiración fue no defraudar las expecta - tivas creadas, y 
responder desde la ilusión, el rigor, y la efi- cacia a las esperanzas 
que la sociedad valenciana había de - positado en el Partido 
Popular y en mi mismo.

Ese momento de cambio y alternancia, procuraba el im- pulso 
para una nueva cultura política basada en el diálogo y el 
consenso; entiendo que la firmeza en las propias convic- ciones 
no es incompatible con lograr puntos de coinciden- cia y de 
colaboración entre gobierno y oposición.

Estaba y estoy convencido de que nada se puede cons- truir 
desde la crispación, sino desde un talante abierto y dialogante. 
Tampoco se puede avanzar hacia el futuro con- virtiendo el 
debate político en un conflicto permanente. Los cambios 
duraderos son aquellos capaces de forjar consen- sos estables y 
equilibrados, y eso es lo que he intentado ha- cer, a pesar de las 
muchas dificultades en estos últimos años, y en esa línea pienso 
seguir trabajando en la próxima legislatura.

Hoy, cuatro años después de aquel momento de cambio y 
alternancia, creo poder afirmar que la vida política y so - cial de 
nuestra Comunidad es muy distinta. Las tensiones radicales que 
enrarecían la convivencia van desaparecien- do. La ilusión en un 
proyecto común ha sido recuperada. Se ha iniciado un proceso de 
devolución de poder a la so- ciedad civil para convertirla en 
protagonista del cambio.

El peso de nuestra Comunidad en el panorama nacional e 
internacional es mucho mayor que cuando accedimos al gobierno, 
y el dinamismo económico y social de la Comu- nidad 
Valenciana es hoy punto de referencia para el resto del Estado.

En suma, se han sentado las bases para dar un gran im - pulso 
en esta próxima legislatura al programa de cambio que iniciamos 
hace cuatro años. Nuestra Comunidad está en una posición 
inmejorable para responder con éxito a los desafíos que plantea el 
siglo XXI.

En este día solemne, y desde esta cámara, quiero hacer llegar 
al pueblo valenciano mi profunda gratitud por la con- fianza que 
nos ha expresado en estas elecciones; confianza fortalecida por la 
concesión de una mayoría clara.
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Para mí, el resultado electoral supone asumir importan - tes 
obligaciones. Sería injusto no manifestar en esta cámara mi más 
profundo reconocimiento a todos los que con su trabajo y su 
esfuerzo han hecho posible que la pasada legis- latura se 
convirtiera en una etapa de estabilidad y de pro - greso para la 
Comunidad Valenciana.

En ningún caso utilizaré la mayoría electoral como ins - 
trumento para debilitar los mecanismos de control del eje- cutivo. 
Ahora bien, deben entender sus señorías que esa confianza 
inequívoca que nos han otorgado los electores re- fleja un 
contrato, una obligación moral y política para in- tentar cumplir 
en su integridad el programa con el que comparecí a las 
elecciones.

Entre esas dos posiciones se enmarcará la actuación del 
gobierno de la Generalitat que, si la cámara me otorga su 
confianza, presidiré a lo largo de esta legislatura.

Por ello, como siempre, tiendo la mano a los grupos de la 
oposición aquí presentes, y a aquellas otras fuerzas polí- ticas que 
están fuera del Parlamento pero que representan sensibilidades no 
desdeñables de la sociedad valenciana.

Tiendo la mano, porque entiendo esta nueva etapa de gobierno 
como una oportunidad para llegar a soluciones consensuadas y 
equilibradas sobre las grandes cuestiones que afectan al presente 
y al futuro de nuestra Comunidad.

Hoy estoy aquí para plantearles proyectos de futuro para la 
Comunidad, proyectos de futuro que se asientan en una etapa 
contrastada de progreso.

No me parece oportuno, en este momento, limitarme a recitar los 
aspectos más destacables del programa electoral del Partido 
Popular y convertirlos, sin más en los ejes de mi discurso de 
investidura.

Entiendo y debo aprovechar este momento como una 
oportunidad para buscar en el discurso político perspectivas más 
amplias sobre las que trazar líneas de actuación con vocación, a ser 
posible, de continuidad.

Hemos trabajado duro para superar algunos déficits, so- bre todo 
los más clamorosos que estrangulaban el creci- miento de nuestra 
Comunidad. Entre todos hemos conse- guido dejar a un lado 
contenciosos interminables, aspira- ciones frustradas que se 
arrastraban durante años. Hoy, los valencianos tenemos un mayor 
poder de decisión y unas posibilidades reales para determinar el 
futuro que queremos para nuestra Comunidad.

Aunque aspiramos a más, tenemos un ámbito competen- cial 
amplio que nos permite marcar nuestras prioridades y trazar nuevas 
estrategias. Y vamos a trabajar para ensan - char aún más ese 
autogobierno como agentes activos, capa- ces de aportar nuestras 
propias propuestas en los lugares donde se deciden las cuestiones 
importantes.

Hemos recuperado el orgullo de ser valencianos y la ca- pacidad 
de desarrollar todas nuestras potencialidades como pueblo. Y lo 
hemos hecho dejando atrás victimismos, lamen- taciones o los 
complejos de inferioridad que nos mantenían alejados de las 
cuestiones verdaderamente importantes.
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Nuestra sociedad asume de nuevo su historia, su cultura y su 
personalidad como algo propio, como un patrimonio que va unido 
íntimamente a su ser, y desde el que quiere seguir construyendo la 
Comunidad del futuro.

La entrada en el tercer milenio, no supone simplemente un 
cambio de cifras en el calendario. Se están gestando grandes 
transformaciones mundiales para las que es nece - sario disponer 
de respuestas adecuadas e innovadoras. Por- que los cambios no 
pueden generar incertidumbre, sino es- peranza, y para que la 
sociedad valenciana adopte esa dis - posición positiva, hemos de 
ser capaces de adelantarnos a esas transformaciones y articular 
políticas adecuadas a esos nuevos tiempos que nos esperan.

Consolidar un modelo estable de sociedad del bienestar exigirá 
grandes esfuerzos e imaginacion en las políticas. Será necesario 
que todos colaboremos para conseguir los niveles suficientes de 
calidad de vida que consideramos in- dispensables y de los que 
nadie puede quedar excluído.

De ahí la necesidad de revisar en profundidad las viejas 
fórmulas del pasado. Porque de la misma manera que ha llegado el 
final para los discursos uniformes e inmutables, ha llegado también 
la hora para poner al día viejas concep - ciones que se han revelado 
como ineficaces o imposibles.

Para resolver los grandes y actuales problemas es nece- sario 
encontrar nuevas vías. La atención sanitaria, los servi - cios 
sociales, la educación, la conservación de las infraes- tructuras o la 
protección del medio ambiente deben impreg- narse 
necesariamente de una nueva filosofia en la que co- bren mayor 
protagonismo las exigencias de la sociedad y las de cada uno de los 
ciudadanos en particular.

Si deseamos reforzar esa sociedad del bienestar que queremos, 
resulta ineludible potenciar nuevas formas de gestión y de 
prestación de servicios, más ágiles, efectivas, adecuadas a la 
realidad concreta del entorno social y sensi- bles a las demandas 
ciudadanas. Es necesario que llevemos a los servicios públicos esa 
dinámica, y que acabemos con la imagen anticuada de unas 
administraciones lentas que gestionan con desgana unas 
competencias con tanta relevancia en la vida de las perso- nas. El 
sector público debe servir al ciudadano, y no hay que dudar a la 
hora de promover conceptos como los de eficacia, eficiencia, 
competencia y productividad. Se trata sin duda, señorías, de retos 
nada fáciles, que requerirán un gran esfuerzo por parte de todos 
para estar a la altura. Y en esa línea van a encaminarse –lo adelanto 
ya– muchas de mis iniciativas políticas en la presente legislatura, si 
obten - go la confianza de esta cámara.

Para encarar con serenidad esos grandes retos, les ofrezco ya 
mi voluntad de consenso. No para amortizar el debate y diluir los 
mensajes alternativos, sino para fortalecer nuestras opciones, 
nuestras propuestas y nuestras metas comunes.

Porque objetivo común es universalizar el acceso a la igualdad 
de oportunidades, y en eso coincidimos todos. Objetivo comun es 
perseguir la sociedad del pleno empleo y elevar el nivel de renta 
de los ciudadanos. Objetivo co- mún es garantizar el derecho a 
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que todos accedan a un sis - tema sanitario o educativo de calidad 
universal y gratuito. Objetivo común que podemos compartir sin 
duda es el ejer- cicio de la democracia a través de nuestras 
instituciones, ejercitando los valores del pluralismo y de la 
libertad.

Creo que todos los demócratas, sea cual sea nuestra ubi- cación 
política, compartimos ese espacio común –si me permite–, esos 
ideales. Podremos diferir en los medios para alcanzar esos fines o 
en su forma de gestión. En cualquier caso, ahí se debe centrar a 
mi juicio el debate político.

Desde la mayoría absoluta conseguida, solicito muy sin- 
ceramente de sus señorías la colaboración para buscar los 
acuerdos que permitan alcanzar esos objetivos comunes.

Porque nuestros sueños, los sueños de los valencianos, son ser 
una sociedad próspera y avanzada en el siglo XXI.

¿Alguien cree acaso, señorías, que vamos a poder afron- tar los 
cambios y las transformaciones sociales que traen consigo las 
nuevas tecnologías si no centramos la discusión en los aspectos 
sustantivos del futuro y arrinconamos las disputas intrascendentes 
e internas? ¿Alguien lo cree de verdad?

Señorías, creo que ese talante, ese estilo de gobierno ca- 
racterizado por el diálogo y la búsqueda de acuerdos, no nos ha de 
costar ningún esfuerzo a ninguno. Es parte de nuestra forma de ser 
como personas y de nuestra vocación como políticos. No hemos 
de ser deudos en este momento ni de la arrogancia ni mucho 
menos de la soberbia. Tan sólo estamos en deuda con el mandato 
recibido de nuestro pueblo y de nuestros objetivos como 
comunidad.

Debemos seguir impulsando el poder valenciano, para ganar la 
batalla de la competitividad y la creación de em - pleo y para 
aumentar el bienestar social para todos. Y para ello, es necesario 
un proyecto global de futuro que permita enfrentarnos a esas 
tareas con seguridad, conscientes de es- tar trabajando unidos en 
una empresa común.

El acceso de nuestra comunidad a los grandes centros de 
decisión internacional redundará en una mayor proyección 
exterior de todos nuestros sectores. Por ello, nuestros intere- ses 
en Europa deben hacer oír su voz de una manera eficaz.

Una vez conseguido nuestro reto de ser objetivo 1, he- mos de 
aprovecharlo para completar las infraestructuras y las inversiones 
necesarias para nuestro desarrollo. Nuestra delegación en 
Bruselas deberá impulsar la participación de la Comunidad 
Valenciana en los diferentes foros de la Unión Europea.

De otro lado, el ámbito de actuación de nuestra comuni- dad 
requiere una presencia en otras zonas del mundo, donde las 
oficinas de la Comunidad Valenciana en el exterior asumirán la 
representación de la Generalitat.

Sólo si somos capaces de estar en la nueva Europa con fuerza 
podremos hacer valer nuestros puntos de vista y acercar a nuestros 
intereses las grandes decisiones que sin duda cada día nos afectan 
más.

La dimensión externa de nuestra comunidad no puede limitarse 
al marco europeo al que pertenecemos. No pode- mos dar la 

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

..Institució

..Govern

..Poble

..Comunitat

Topos 2

..Comunitat

..Nació

Topos 2

..Europa

Topos 2

..Comunitat

..Europa

..Comunitat

..Generalitat

..Europa

Topos 2

..Comunitat

..Europa



espalda a Hispanoamérica ni mucho menos a la dimensión 
mediterránea de nuestra comunidad.

El arco mediterráneo es mucho más que una expresión 
afortunada. Es una realidad viva y diversa. La Comunidad 
Valenciana puede afirmarse en ese gran eje y asumir una posición 
de liderazgo como la mejor plataforma para parti- cipar en las 
grandes decisiones que se tomarán en el entor - no europeo en los 
próximos años.

En cualquier caso, no podemos dejar de lado en ese pro- yecto 
de futuro a nuestro entorno más inmediato. La posi- ción que 
ocupamos dentro del sistema autonómico español puede ser 
potenciada si sabemos actuar con acierto y man- tenemos una 
postura estable y definida como comunidad.

Un ejemplo claro de ello es el modelo de financiación 
autonómica, un sistema que no ha de crear privilegios para nadie ni 
ser una fuente de desigualdades o suponer una ré- mora para el 
desarrollo.

El poder valenciano está basado en la defensa serena de 
nuestros intereses. Nuestras propuestas en esta materia tie - nen 
una clara visión de estado, donde la corresponsabili- dad, la 
suficiencia financiera, la solidaridad y el respeto al criterio de 
población marcarán los límites de un desarrollo autonómico 
demasiado acostumbrado a propuestas ancla- das en el pasado.

La nueva propuesta que planteé hace pocos meses es, a mi 
juicio, la más realista de cuantas han sido lanzadas al escenario 
político, por cuanto pretende asentar las bases que sirvan para 
consolidar la España de las autonomías, apartándonos de aquellas 
reivindicaciones que sólo condu- cen a conflictos y a posiciones 
encontradas.

Nuestro modelo hace compatible el aumento del autogo- bierno 
con el progreso de todas las comunidades autóno- mas, al reforzar 
los mecanismos de solidaridad. Y por ello, estamos legitimados 
para plantear una propuesta que pre - tende aumentar la 
participación de las comunidades en va - rios impuestos, que no 
reitero porque es de sobra conocida por sus señorías

Los diecisiete años de vigencia de nuestro Estatuto y la 
afirmación de nuestra comunidad no nos exime de una re - forma 
que consolide el nivel del autogobierno y reconozca el hecho 
diferencial valenciano, dentro de un espíritu de le- altad a la 
Constitución y de solidaridad con el resto de los pueblos de 
España.

Desde marzo de 1996 hemos firmado con el Estado veintiún 
acuerdos de transferencias. Somos la comunidad autónoma que ha 
asumido más competencias y servicios.

Es mi intención y deseo que en esta legislatura se aprue- be la 
reforma de nuestro Estatuto, pero ello no será posible sin el 
consenso, sin el apoyo decidido de todos los grupos parlamentarios 
y de todas las instancias de la sociedad va- lenciana.

Seré incansable en la tarea emprendida para que esta co - 
munidad alcance el máximo nivel de competencias posible. Con 
respeto al resto de comunidades autónomas y con leal- tad al 
Estado, plantearemos nuestra posición exigiendo una respuesta 
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apropiada a la historia y a las necesidades de nuestra comunidad.
Otro gran objetivo y prioridad de esta legislatura es, sin duda, 

continuar las política de creación de empleo.

La competitividad de nuestra economía ha de ser la cla- ve que 
nos permita crear empleo de manera estable y soste- nida. Hemos 
de conseguir producir más y mejor, y llevar esa producción a los 
mercados de todo el mundo. Nuestra economía está volcada hacia 
el exterior, hacia la exporta - ción, y debemos aprovechar esa 
situación precisamente ahora. La exportación fue la clave de 
nuestro desarrollo económico en el pasado, y ahora ha de ser la 
vía que nos permita crear empleo y bienestar.

Pero ser competitivos en Europa no significa producir más 
rápido y a bajos costes; requiere producir con calidad e 
innovación. Es por ello por lo que insistiré en la extensión de esa 
nueva cultura empresarial a todo nuestro tejido pro- ductivo.

Los sistemas de calidad deben entrar a formar parte de las 
empresas industriales, y para ello nos proponemos po- ner en 
marcha el Centro de Diseño Valenciano.

El gobierno que presida remitirá a estas Cortes un Pro- yecto 
de ley de ordenación y fomento de la calidad agroali- mentaria, 
que tratará de paliar los déficits históricos en la promoción de 
nuestros productos agrarios.

Señorías, la creación de empleo no es un tema más. Es la 
preocupación más intensa y, sin duda, el principal reto. La más 
contrastada de las fórmulas teóricas que se han escucha- do para 
favorecer la creación de empleo es, sin duda, la me- jora de la 
educación y de la formación profesional. He dicho en alguna 
ocasión y reitero hoy ante sus señorías que el paro se combate 
desde las aulas, que la garantía de la igualdad de oportunidades 
reside en una educación de calidad.

Reitero mi compromiso electoral de crear 150.000 nue- vos 
puestos de trabajo. Pero, señorías, no hay política de empleo 
posible sin una base económica sólida. Mi gobierno mantendrá 
por ello una estrategia dirigida a favorecer la creación de 
empresas, que son, en definitiva, los motores del crecimiento y 
del empleo.

Fortaleceremos el Instituto Valenciano de Empleo con la vista 
puesta en la creación de empleo cualificado, para lo cual 
impulsaremos el Sistema Valenciano de Cualificación 
Profesional.

No quiero dejar de referirme a la especial incidencia que el 
desempleo tiene en las mujeres. La incorporación de la mujer al 
mundo laboral es uno de los hechos mas trascen- dentes de este 
siglo que termina. En la sociedad actual, el trabajo fuera del 
hogar, el empleo, se ha convertido en un instrumento básico 
sobre el que la mujer define su propia identidad. Y todo ello ha 
transformado radicalmente las ex - pectativas y la autoproyección 
de la mujer. Además, traba- jar fuera del hogar es, en muchos 
casos, una necesidad.

Desde el gobierno vamos a facilitar la inmersión laboral de la 
mujer. Para ello contribuiremos a adaptar las estructu - ras 
organizativas de las empresas, para permitir una mayor 
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conciliación entre la vida familiar y laboral.
No podemos consentir que el desempleo en nuestra co- 

munidad sea un fenómeno femenino. Hemos de estar radi- 
calmente en contra. Debemos abrir espacios a una sociedad de 
igualdad de oportunidades.

Será necesario, y en esa dirección me propongo trabajar, que la 
organización del trabajo dé respuesta a las demandas cada vez 
más diferenciadas por parte de los ciudadanos. Porque la 
búsqueda de soluciones para esa contradicción entre la vida 
familiar y laboral debe sentirse como propia por parte de hombres 
y por parte de mujeres.

La conexión entre mujer y empleo puede ser una de las 
grandes pruebas para valorar la apuesta de nuestra política por un 
desarrollo social sin retórica, con medidas de apoyo concretas y 
efectivas.

Como presidente de todos los valencianos, asumo  ante esta 
Cámara el compromiso de impulsar un Plan de empleo joven. 
Tampoco podemos permitir que las generaciones que han 
alcanzado un nivel máximo de formación se su - merjan en la 
desidia, en el despilfarro que provoca la falta de empleo. 
Impulsaré con esta finalidad el Plan valenciano de formación 
profesional, con una vigencia de cuatro años, desde el 2000 al 
2004.
Señorías, en la sociedad de la información la educación ya no se 

agota en sus formas tradicionales, sino que consti- tuye un proceso 
de aprendizaje permanente. Y ese proceso permanente es la base de 
la empleabilidad.

La formación, la educación, en un mundo caracterizado por 
cambios tecnológicos acelerados, es una herramienta competitiva 
con la que contamos para mejorar el futuro de nuestras empresas, 
el futuro de una sociedad adaptada, ca- paz de crear empleo, y de 
posicionarse en paralelo con las nuevas tendencias sociales.

Necesitamos un sistema educativo flexible, capaz de adaptarse e 
incorporar nuevas realidades tecnológicas, de suministrar a los 
ciudadanos el conocimiento de otras len- guas, sin perder de vista 
el fondo de raíz humanista, que es la base de toda cultura.

Apostaré por un modelo educativo que cumpla un doble 
objetivo: aprender a aprender y aprender a ser.

Como medidas concretas para plasmar esta política edu - cativa, 
invertiremos en los centros educativos para dotarlos de las nuevas 
tecnologías, potenciaremos la enseñanza de idiomas, 
reestructuraremos el estudio de las humanidades, consensuaremos 
con los sectores educativos un ambicioso plan de formación de 
profesorado.

Hay que culminar en esta legislatura todo el desarrollo de la 
Logse con la escolarización obligatoria hasta los die- ciséis años, y 
sin perder de vista un tema que preocupa a las familias: la 
escolarización de preescolar. A lo largo de los próximos cuatro 
años es mi objetivo conseguir la esco- larización del cien por cien 
de estas niñas y niños.

En ese contexto educativo, la universidad ha de ser ca- paz de 
cumplir un doble objetivo: ofrecer una oferta de ca- lidad y 
adaptarse a las demandas del aparato productivo. La oferta 
formativa de las universidades no puede ser una es- tructura 

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

..Ciutadania

..Ciutadania



endogámica que viva a espaldas de la realidad eco - nómica y 
social.

Respecto a los cambios tecnológicos, pienso impulsar la 
cooperación empresarial en materia de investigación más 
desarrollo, y ese nuevo impulso se asentará sobre dos pla- nes: el 
Plan estratégico de distritos industriales y el Plan de dinamización 
de las pequeñas y medianas empresas valen - cianas.

El gran impulso que pretendemos dar a nuestros sectores 
económicos no puede hacerse de manera descontrolada o 
irracional. En las sociedades avanzadas, la preocupación por la 
conservación del medio ambiente es, sin duda, cada vez mayor. De 
hecho, la preservación de un hábitat natural en buenas condiciones 
es una expresión de calidad de vida, pero también una base sólida 
para la prosperidad económica.

Nuestro modelo de crecimiento económico será resptuo- so con 
el medio ambiente. El concepto de desarrollo soste- nible cobra 
una especial relevancia y nos recuerda que es necesario tener en 
cuenta el largo plazo si se desea sostener en el tiempo un elevado 
nivel de vida.

La Ley de ordenación del territorio debe servir para es- tablecer 
criterios de racionalidad y equilibrio.

Esa reflexión, que espero compartan sus señorías, cobra especial 
importancia para una comunidad como la nuestra en la cual el 
turismo es una de sus principales fuentes de ri - queza.

El espectacular desarrollo de la industria turística en nuestro 
territorio tiene su fundamento en la existencia de una dotación 
de recursos naturales que, junto al clima, hace de la Comunidad 
Valenciana un polo de atracción para mi - llones de personas.
Por cierto, hay que seguir profundizando en la concien- cia 

colectiva sobre la importancia del sector turístico para nuestro 
progreso. Seguiremos por ello impulsando en este sector vital 
para nuestro futuro, apoyando su moderniza- ción y dotándole de 
las infraestructuras necesarias para di- versificar y para ampliar su 
oferta.

Pero, como decía, no podemos renunciar a la adecuada 
conservación de nuestros recursos naturales.

El nuevo Gobierno impulsara y presentará un Proyecto de ley 
de residuos sólidos para su debate en estas Cortes. Y, al mismo 
tiempo, ejecutaremos el Plan integral de residuos, con las 
modificaciones necesarias, aprobado en la pasada legislatura. Y 
estamos dispuestos a diseñar un plan de di - versificación que 
tenga como punto fundamental las ener- gías renovables.

El nuevo Plan hidrológico nacional permitirá que en amplías 
zonas de nuestro territorio puedan hacerse planes de futuro. El 
trasvase efectivo del Ebro, así como, por otro lado, el trasvase 
Jucar–Vinalopó, y la mejora de nuestros sistemas de riego 
tradicionales, marcarán los ejes funda - mentales de nuestra 
acción.

Exigiremos un reparto del agua justo en España que dote de 
recursos hídricos a nuestras cuencas deficitarias y, a su vez, 
seguiremos creando las infraestructuras necesarias para una mejor 
utilización y aprovechamiento y para que nuestros ríos, y en 
concreto el Segura, puedan gozar de la salubridad que nunca antes 
debieron perder.
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Señorías, nuestro sector agrario debe contar con todas las 
condiciones para su desarrollo, y la apuesta del gobierno será 
inequívoca en esa dirección, tanto en lo que se refiere a in- 
versiones en infraestructuras como al apoyo ante otras insti- 
tuciones u organismos en la defensa de sus intereses.

De entre los proyectos que traslado a sus señorías en materia 
infraestructuras y que me propongo acometer du- rante mi 
mandato, quiero destacar la construcción del tren de alta 
velocidad, también la finalización de la autovía Sa- gunto–
Somport, o de la autopista Alicante–Cartagena, la ampliación de 
los aeropuertos de Manises y El Altet, o las inversiones en 
infraestructuras portuarias tan necesarias para nuestra comunidad.

Considero, y lo saben sus señorías, prioritaria la mate- 
rialización del proyecto del tren de alta velocidad desde Madrid. 
Nuestra comunidad es la vía natural y más directa de conexión del 
centro de la península con el mediterráneo. Otras prioridades para 
esta legislatura tratarán de mejo - rar la accesibilidad 
intraregional. Con los grandes proyec - tos en infraestructuras, la 
Comunidad Valenciana verá sus - tancialmente elevado su 
potencial de crecimiento en el fu- turo y evitará el riesgo de 
quedar marginada de la gran red de transporte que unirá a España 
con el resto de los europeos.

Nuestra condición de miembros de pleno derecho de la nueva 
Europa unida nos ofrece oportunidades magníficas que bajo 
ningún concepto podemos desperdiciar.

La adaptación a la nueva moneda ha de convertirse en un 
horizonte abierto, una nueva oportunidad; oportunidad de pisar 
con fuerza nuevos mercados o de consolidar otros en los que 
nuestras empresas ya estaban presentes.

Me comprometo a impulsar un plan de acción sobre el euro, 
que tendrá su plasmación real en la creación del ob- servatorio del 
euro. Este ha de ser un elemento más del apoyo que desde la 
Generalitat se realice a la internaciona- lización de nuestras 
empresas.

Señorías, la política que me propongo llevar a la prácti- ca pasa 
por la consecución de un progreso real y efectivo para todos. El 
bienestar social de nuestros ciudadanos, la mejora de su calidad de 
vida nos exigen, como decía ante- riormente, nuevos esfuerzos, 
nuevas fórmulas de gestión.

Me propongo establecer en esta materia nuevas líneas, que 
tendrán su plasmación inmediata en el Plan de salud de la 
Comunidad Valenciana para los próximos tres años.

Con el objetivo de racionalizar los recursos, pienso lle- var a la 
práctica un Plan de calidad de los centros de salud pública y poner 
en marcha una Agencia de Evaluación de la Calidad Asistencial.

Vamos a llevar a cabo el Plan estratégico integral del Hospital 
La Fe y un Plan de modernización de los hospita- les valencianos 
para los próximos quince años.

No quiero olvidarme de algunas demandas que por su novedad 
no deben escapar a una administración, una admi - nistración que 
quiere ser sensible y estar atenta a la calidad de vida de los 
ciudadanos.
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Enfermedades como la anorexia o la bulimia serán abor- dadas 
mediante un plan especifico de divulgación preventi- va y la 
creación de unidades especializadas en su trata- miento.

Si una sociedad no es solidaria con los más desfavoreci- dos está 
cavando su propia tumba. En la sociedad del bien- estar, con la que 
estoy personalmente comprometido, no debemos olvidar a las 
personas con alguna discapacidad.

La creación de una oficina para las personas discapaci- tadas 
canalizará sus necesidades en relación con la admi - nistración.

Por lo que a los mayores se refiere, desarrollaremos el Plan de 
calidad asistencial gerontológico y un programa de acogimiento 
familiar de mayores, entre otras muchas ini - ciativas, que sin duda 
van encaminadas en la misma direc - ción, en la de mejorar su 
calidad de vida.

La familia del futuro tendrá mayor seguridad con el nuevo fondo 
de garantía del pago de las pensiones alimen- tarias y con la oferta 
gratuita de educación infantil. Igual - mente, aplicaremos la red 
coordinada de servicios de lucha contra la violencia doméstica.

Nuestros jóvenes y las familias con menos recursos con- tarán 
en estos cuatro años con el tercer plan de vivienda, que supondrá 
un total de 400.000 millones de pesetas de in- versión.

Señorías, es evidente que son muchísimos más los pro- yectos, 
tantos como se contemplan en el programa electoral con el que 
concurrí a las elecciones, pero no quiero dejar de realizar una 
mención expresa al problema de las drogo - dependencias.

La prevención resulta sin duda el arma más eficaz. La creación 
de infraestructuras para el tiempo libre y la forma - ción servirá 
para que la droga siga desapareciendo progre - sivamente. Una 
sociedad como la nuestra, que se precia de ser solidaria, no puede 
abandonar a ese sector enganchado a las drogas, que nos afecta a 
todos.

Mi gobierno no partirá de cero. Durante la pasada legis - latura, 
además de presentar a esta cámara el proyecto de Ley de 
drogodependencias y desarrollarlo normativamente, hemos 
impulsado la asistencia sanitaria y la integración dentro del sistema 
público a los drogodependientes. Asi- mismo hemos aprobado un 
ambicioso Plan autonómico so- bre drogodependencias, con una 
dotación plurianual  de
11.000 millones.

Señorías, hacer participar a todos los ciudadanos en un nuevo 
concepto de ocio, en el que la cultura, la salud, el de- porte, el 
aprendizaje, la atención a los problemas de los de- más, el 
voluntariado o la solidaridad tengan un importante papel, es una de 
las premisas para conseguir una sociedad de bienestar real.

En la Comunidad Valenciana están naciendo grandes proyectos 
con proyección social innegable, pero también cultural, 
económica, educativa, o turística. Es necesario rentabilizar esas 
grandes inversiones para conseguir que se conviertan en 
verdaderos motores de desarrollo.

En materia cultural, los escenarios culturales de nuestra 
comunidad se han consolidado en estos últimos años, al- 
canzando grandes dosis de libertad. El proceso creativo re- quiere 

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

..Govern

..Autonomia

..Ciutadania

..Comunitat

..Comunitat



una continua renovación, y durante mi mandato al - gunos 
proyectos serán fundamentales por su carácter em- blemático. La 
Biblioteca Valenciana, el Palacio de las Artes en la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, o Castellón Cultu - ral, son ejemplos claros 
de cuanto digo.

Pero las grandes infraestructuras necesitan un sustento que las 
alimente. Así, nos proponemos desarrollar el Cen- tro de las 
Letras Valencianas, el Instituto Valenciano de la Música, el 
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y 
el Instituto Valenciano de Cinemato- grafía.

En lo que se refiere al deporte, entiendo que en esta nueva 
etapa debemos ser capaces de ampliar la práctica de- portiva con 
nuevas infraestructuras, en la senda iniciada por el Plan director 
de instalaciones deportivas y el Plan de gestión de instalaciones.

Asimismo, una comunidad como la nuestra, con pecu- 
liaridades culturales muy arraigadas y vivas, necesita de re - 
novadas instalaciones que sirvan para la promoción de los 
deportes autóctonos. Con esta idea construiremos la Ciudad de la 
Pelota Valenciana.

Quiero finalizar esta primera exposición de los ejes de mi 
programa de gobierno, para el que solicito la confianza de la 
cámara, refiriéndome a la Academia Valenciana de la Lengua.

En esta sociedad multicultural, abierta, cosmopolita y culta 
como es la nuestra, debemos potenciar lo más propio, nuestra 
cultura, nuestro patrimonio artístico y monumental y aquello que 
es sin duda nuestra más importante seña de identidad: el idioma 
valenciano.

En ese proyecto de futuro, la constitución de la Acade- mia 
Valenciana de la Lengua es una realidad que nos per - mitirá cerrar 
una triste página de nuestra pasada historia de desunión y de 
conflicto.

Estoy convencido de que con acierto y sentido de la res- 
ponsabilidad, vamos a ser capaces de encarar proyectos concretos 
que recluirán la discusión a su ámbito natural. Hemos de superar, 
con madurez y sentido común, uno de esos escollos que 
enrarecen y pueden llegar a dificultar la vertebración y la paz 
social de una comunidad.

Espero y deseo que el mismo espíritu de tolerancia y consenso 
que dio lugar a la creación de la institución, nos permita dar el 
último paso y cerrar una obra que contribuirá a engrandecer 
nuestra comunidad.

Por último, y en lo que respecta a la administración, los 
valencianos debemos conseguir una administración propia, cada 
vez más moderna y avanzada, que esté en la vanguar - dia de las 
innovaciones, que sea capaz de incorporar las técnicas más 
recientes y eficaces para prestar un mejor ser- vicio a una 
sociedad que cada día es, afortunadamente, más exigente.

El esfuerzo realizado en la pasada legislatura para con - tener 
el déficit público y la austeridad presupuestaria han dado 
resultados excelentes.

El Plan estratégico de modernización de la Generalitat 
Valenciana marcó un hito en nuestra actuación inicial. Una vez 
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superada con éxito la primera etapa, materializada en los 
proyectos Infoville, centros Prop y Prop–emprendedores, de- 
bemos extender esa red que tan buenos resultados aporta.

La administración local también merece un apartado es - pecial. 
Desarrollar el pacto local está entre las medidas que llevaré a la 
práctica como Presidente, durante los próximos cuatro años. Y 
debo reafirmar hoy que mi criterio es que las relaciones de la 
Generalitat Valenciana con los ayuntamien - tos estén basadas en 
una nueva cultura de corresponsabili- dad, de mutua confianza y de 
delegación de funciones.

Existen, señorías, otros proyectos de referencia que ten- go que 
citar, aunque por su relevancia merecerían una aten - ción 
muchísimo más detallada. Puedo hablarles del Plan in- tegral de 
apoyo a la empresa familiar, la puesta en marcha de parque y la 
estación central de Valencia, la ampliación del metro y del tranvía 
en el área de Valencia, la puesta en funcionamiento del tranvía en 
la ciudad de Alicante, o el so - terramiento de sus vías, la operación 
a realizar en Sagunto con el megapuerto, la finalización de la 
autovía central o de la autovía de la Plana... En definitiva, ya he 
señalado que es imposible y no es mi intención relatar aquí 
compromisos que realizaremos y que contempla el programa de 
gobierno que los ciudadanos votaron abrumadoramente.

Para llevar adelante ese gran proyecto, no es suficiente una 
mayoría absoluta, por amplia que esta sea. Es necesario un gran 
consenso social que una a toda la sociedad en esa gran tarea que 
nos espera.

Por ello reitero en estos momentos mi voluntad de go- bernar 
desde el diálogo y el entendimiento con todas las fuerzas políticas, 
representadas o no en esta Cámara, y con todas las asociaciones, 
grupos, sindicatos y colectivos que dan vida a nuestra sociedad.

La sólida mayoría de los ciudadanos nos ha otorgado una 
confianza que no va a ser utilizada como un mecanis - mo de 
exclusión, sino como una herramienta al servicio de un consenso 
real y sincero.

La Cámara debe reforzar su papel en esta nueva legislatu - ra. 
Ha de ser el gran foro de discusión donde se crucen ideas y 
proyectos, donde las voces de todos los valencianos se es- cuchen. 
No puede quedarse atrás y convertirse en un simple eco de las 
decisiones que se adoptan en otros ámbitos.

Desde este momento me comprometo, en mi condición de 
diputado de estas Cortes, a ser parte activa de las mis - mas, y a no 
abdicar de mi responsabilidad como represen- tante de la voluntad 
de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

Aquí, señorías, no sobra nadie. Podemos contar y debe- mos 
contar todos. La Comunidad Valenciana nos necesita a todos, y 
entre todos, sin caer en la tentación de la desunión o la 
desconfianza mutua, hemos de contar con los ciudada- nos, 
dándoles la oportunidad de ser protagonistas de los cambios 
sociales.

Necesitamos nuevos discursos, y si tiene que existir la 
discrepancia, me gustaría que se planteara sobre la base de nuevos 
argumentos, modernos, positivos, y respetuosos, y no reiterando 
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tópicos gastados, que alejan la política del servicio y de la respuesta 
a los retos históricos que la socie- dad valenciana tendrá que asumir 
en el próximo milenio.

Desde esta cámara, desde la Generalitat Valenciana, desde 
nuestra comunidad, podemos aportar con orgullo nuevas 
propuestas para resolver los problemas de los ciu- dadanos.

Desde esta cámara, y sin exclusión, podemos conseguir una 
comunidad próspera y generosa, socialmente cohesio- nada, con 
una base económica sólida que nos permita com- batir con energía 
y rigor los problemas sociales.

Señorías, la grandeza de un pueblo no radica en su ex- tensión, 
ni se asienta sólo en sus recursos. La grandeza  de

un pueblo radica en su historia, en sus instituciones, en la calidad 
de sus instituciones, en la capacidad que puedan te- ner sus 
responsables para estar a la altura de los nuevos desafíos sociales.

Las oportunidades que se nos ofrecen son inmensas como para 
que las desaprovechemos actuando desde el dogmatismo. Nos 
esperan retos muy complicados, y juntos podemos conseguir esa 
gran Comunidad Valenciana que to- dos ambicionamos. Y para 
ello no nos sirve el conflicto, es necesario el respeto, la 
transparencia, el sentido histórico y la perspectiva de futuro.

Creo, señorías, que tenemos la inmensa suerte de vivir un 
momento decisivo. Lo digo con un convencimiento total y 
sincero. Y quiero transmitir a la cámara mi convicción de que la 
sociedad valenciana nos demanda que estemos a la altura de su 
fortaleza, de su imaginación, de su creatividad.

Tenemos la oportunidad de conseguir que la voz de to- dos los 
ciudadanos pueda ser escuchada, de que puedan sentirse parte de 
un proyecto colectivo, de un todo.

Tenemos la oportunidad de que la agenda de esta legis- latura 
esté presidida por el deseo de superarnos, por el de- seo de 
compartir aquello que nos une y respetarnos en lo que nos separa.

A ello se dirige el programa de gobierno, programa de gobierno 
para el que solicito su confianza. Porque tenemos la oportunidad, 
una vez más, de hacer bien las cosas, de consolidar un proyecto de 
futuro que integre la pluralidad de nuestra comunidad.

Y ese proyecto histórico de la Comunidad Valenciana del siglo 
XXI aúna, y es capaz de integrar Ausiàs March e Internet, Luis 
Vives e Infoville, el Tribunal de las Aguas y el euro.

Tenemos la inmensa suerte de poder asistir a los desafí- os 
políticos del nuevo milenio, contribuir al desarrollo ins- titucional 
de la comunidad autónoma, con la reforma de nuestro Estatuto, 
conseguir que la sociedad valenciana cuente, coincidiendo con el 
vigésimo aniversario de su cre- ación, con un proyecto singular, 
un proyecto compartido por las gentes de nuestra comunidad.

Para mí ese proyecto puede resumirse en una proposi- ción, en 
apariencia humilde, que creo sintetiza a la perfec - ción lo que 
tiene que pretender un responsable político. Al- guien dijo que “lo 
que se puede esperar de un país demo- crático es que la mayoría 
de la gente diga: ‘Nos sentimos bien, y esta es nuestra casa”.

Con un gran respeto y gratitud a las mujeres y hombres de 
nuestra comunidad, y consciente de mi responsabilidad, solicito, 
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señorías, la confianza de la cámara para conseguir que dentro de 
cuatro años la mayoría de los ciudadanos puedan sentirse mejor, 
puedan sentirse más cómodos, y que la Comunidad Valenciana 
sea ejemplo de progreso, ejem- plo de convivencia, ejemplo de 
integración y ejemplo de solidaridad para todos los pueblos de 
España y del mundo.

Desde la esperanza y la firme convicción de que vamos a 
conseguir grandes logros con la colaboración de todos, solicito y 
reitero de nuevo su voto para mi programa de go- bierno en esta 
quinta legislatura. Muchas gracias.
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El senyor Asunción Hernández:

Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyores 
diputades, senyors diputats. Senyor candidat.
En primer lloc, vull donar les gràcies a tots els ciutadans i 

ciutadanes que, una vegada més, han donat vida al nostre sistema 
democràtic i a les seues institucions,  participant amb el seu vot en 
les darreres eleccions. Però especialment el meu agraïment es 
dirigix a tots aquells que han confiat  en l’opció política 
representada pel Partit Socialista, la can- didatura del qual és per a 
mi un honor encapçalar.

Vull també felicitar el Partit Popular i felicitar-lo perso- nalment 
a vosté, senyor Zaplana, pels resultats que ha ob- tingut en les 
eleccions autonòmiques.

Dit açò, i tenint en compte tant el discurs que vosté aca- ba de 
pronunciar com el balanç del seu anterior  mandat com a president 
de la Generalitat, perquè vosté, senyor Za- plana, vosté no és nou 
en esta plaça ni ve per primera vega- da ací, per tant he d’anunciar-
li des d’este mateix moment que els socialistes anem a votar en 
contra de la seva inves- tidura, i anem a votar en contra per les 
raons que a conti - nuació li vaig a exposar.

Després d’escoltar atentament el seu discurs no és fàcil esbrinar 
quin serà el seu vertader programa o model de go - vern. De 
vegades és fa molt difícil creure que vosté, senyor Zaplana, tinga 
un projecte polític concret per a la Comuni - tat Valenciana.

Tot governant que conega bé les seves obligacions sap que per a 
articular un bon programa de govern és imprescin - dible efectuar 
prèviament un diagnòstic de l’actuació real. La ficció i 
l’autocomplaença no són els millor aliats d’una ges- tió eficaç. I 
vosté no partix d’un diagnòstic encertat.

La situació de la majoria dels valencians i valencianes, als 
interessos i aspiracions dels quals té vosté obligació de respondre, 
no s’ajusta en absolut als plantejaments que aca- ba d’exposar al 
seu discurs. Nosaltres no caurem en el ma- teix error que vosté, en 
el diagnòstic errat. No direm que tot va malament, no, amb una 
actitud catastrofista que tampoc no respondria a la realitat.

Afortunadament, en la Comunitat Valenciana hi ha co - ses que 
van bé, però també és cert que la majoria de les co- ses que van bé 
no són competència del Consell de la Gene- ralitat Valenciana ni 
entren dins de l’àmbit de les seves competències directes; per tant, 
lamente dir-li que no són fruit de l’acció de govern de vosté. Vosté 
ahí s’atribuïx uns mèrits que no li corresponen.

Per exemple, en diverses ocasions s’ha comentat la fa- vorable 
situació econòmica i financera a la nostra comuni- tat i, en gran 
part, donada com a conseqüència de la baixa - da dels tipus 
d’interés. Ara bé, l’esmentada reducció  no s’ha produït com a 
resultat de la seva gestió, sinó que ha si- gut el resultat d’una 
política de convergència econòmica, element fonamental del 
procés de construcció de la Unió Europea. L’únic encert del govern 
actual d’Espanya ha con- sistit a continuar la política que fou 
elaborada i aplicada en les primeres fases per l’anterior govern 
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socialista, govern que, per cert, vosté i el seu partit tant van criticar 
des de l’oposició. El resultat ha sigut la incorporació d’Espanya a 
l’euro, igual que els altres onze països membres que ho varen sol·
licitar, amb l’excepció de Grècia, i els onze estan hui en la moneda 
única.

Pel que fa al problema que més preocupa als ciutadans i 
ciutadanes, la falta de llocs de treball, vosté i les campanyes 
publicitàries muntades pel Partit Popular diuen estar reso- lent-lo, 
i diuen estar resolent el problema de l’ocupació, en especial del 
que afecta als jóvens. En canvi, hi ha prop de
100.000 jóvens sense treball, i no s’ha fet gran cosa des del 
govern de la Generalitat. No s’ha posat en marxa cap política 
activa per a la creació de més i millors oportunitats de tre - ball, 
que vosté ja va prometre en l’anterior discurs d’investi- dura. 
L’únic que ha fet és jugar amb les estadístiques i posar- se la 
medalla de la creació de llocs de treball conjunturals produïda per 
la bona situació econòmica general.

Pel contrari, vosté oculta als ciutadans l’augment de la 
precarietat laboral –el 80% dels contractes actuals no arri - ben 
als tres mesos– o el constant increment de la sinistrali - tat 
laboral, per citar només alguns dels aspectes d’una pro - 
blemàtica complexa que vosté tendeix a banalitzar.

I així podríem seguir amb una infinitat d’exemples en tots els 
camps de l’activitat econòmica. La inflació, segons pareix, es 
troba en l’àmbit també de les competències de la Generalitat; o 
les renúncies fiscals, acordades pel govern de Madrid, o el 
control del dèficit públic, que per cert, en eixe vosté no aplica 
eixos correctors, no aplica eixos límits als comptes de la 
Generalitat.

La seua obsessió és apuntar-se mèrits encara que siguen d’uns 
altres, amb finalitats purament electoralistes. Tal ve - gada no té 
mèrits propis que oferir o presentar a la societat, i això no 
obstant, nosaltres volem que la prioritat siga la política de veritat, 
amb majúscules, política amb majúscu- les, la que convé als 
interessos de tots els ciutadans i ciuta- danes de la nostra 
comunitat.

Pot ser que calga recordar una vegada més davant d’esta 
Cambra que la Constitució Espanyola i el nostre Estatut re - 
coneixen l’autogovern dels valencians i, com no?, algunes 
competències de forma exclusiva en diverses àrees que vosté, al 
meu parer, no sols no ha desplegat sinó que les ha deteriorat o ha 
renunciat a gestionar-les. I em preocupa quan escolte el programa 
sanitari a quinze anys, perquè no sé si realment és el fixe, quinze 
anys és el model que hi ha de concessió a l’Hospital d’Alzira i 
anem a tindre com a re - ferència llavors ja el model eixe, el 
programa de sanitat a quinze anys es va a referir a eixe tipus de 
sanitat. Però, de totes formes, supose que hi haurà temps de 
tornar-ho a ex- plicar.

Per exemple, la Comunitat Valenciana ha crescut en tots i cada 
un dels anys del seu mandat, però per davall de la mitjana 
espanyola. I segurament, i encara que no li agrade, alguna 
responsabilitat en això sí que tindrà vosté, que cada any gestiona 
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el 15% de la renda dels valencians.
Les exportacions valencianes, que són autèntic motor de la 

nostra economia, han crescut, però sistemàticament per davall de 
la mitjana espanyola durant els darrers quatre anys, fins al punt 
que el pes de la nostra comunitat en el to - tal nacional s’ha reduït 
un 20%, i el procés encara no s’ha acabat.

I tot açò són dades de l’Institut Valencià d’Estadística, i dades 
del primer trimestre de l’any 1999, en què el creixe - ment de les 
exportacions de la Comunitat Valenciana conti - nua sent dos 
punts inferior a la mitjana a Espanya.

Què s’ha fet per aturar esta vertiginosa deterioració eco- 
nòmica? No res. Perquè vosté no sé si s’ha plantejat una política 
seriosa de foment d’exportació.

Ara he escoltat una cosa que nosaltres diem en la cam - panya, 
i no m’importa ara completar-li-ho. No farà falta obrir 
segurament  en  cada  un  dels països oficines noves 
d’infraestructura. Es podrà segurament afegir a les oficines 
comercials de cada una de les ambaixades aquells agregats 
comercials de la Generalitat perquè facen eixa faena. Jo ja fa 
quinze anys que en un viatge a Delhi vaig vore com allí estaven 
ja els agregats comercials d’alguns lander treba- llant, fent 
informes, preparant els mercats per als alemanys, i ja tenien 
afegits a eixes ambaixades uns agents comer - cials, que jo en 
eixe aspecte, i és així, senyor Zaplana, li ho aplaudiré, i si fa falta 
que li ho completem l’ajudarem tam - bé a completar-ho.

Així podria seguir deixant caure una infinitat d’exem - ples 
sobre els problemes que té esta comunitat i que vosté ha oblidat o 
ha deixat en un segon terme.

En la inversió en I+D, vital per a la subsistència de les nostres 
empreses, som la quinta comunitat autònoma d’Es - panya, però 
començant per la cua. En capital humà, qualse - vol que siga 
l’indicador en què vulguem entrar, la nostra comunitat és també la 
quinta per la cua.

A pesar de tot, l’educació continua sense ser una de les seves 
prioritats, i això que he escoltat frases i expressions d’estes que es 
contemplen en la tercera via, que algunes ha canviat simplement el 
format però s’han repetit, allò de “formación, formación, 
formación”, allò que Blair diu: “educación, educación, educación”, 
tres vegades també. Bé, això ens congratula escoltar-ho, una altra 
cosa ja és la credibilitat, perquè no he vist en la resta del programa 
que s’esbrinara ahí realment un programa d’educació com ne - 
cessita una comunitat autònoma com la nostra, que té man - ques 
estructurals en alguns casos i en altres conjunturals importants 
d’educació.

Però tot això jo crec que a vosté, senyor Zaplana, no sé si el té 
molt preocupat. Deu pensar que amb declaracions triomfalistes pot 
ocultar les seues mancances de gestió, per- què encara no fa massa 
dies tenia vosté la barra de manifes - tar que la Comunitat 
Valenciana era el motor  d’Espanya. Ara ja he vist que ha canviat 
allò de motor per “ referencia”, “ referencia del Estado”. Bé, (rient-
se) anem mitigant, per - què clar, amb un motor o una “ referencia 
del Estado” que està per davall de la mitjana, sembla que no és 
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encertat el diagnòstic. Simplement vull dir que per a poder avançar 
–i després citaré algunes de les frases que vosté va fer també al seu 
programa d’investidura fa quatre anys– cal saber la realitat que 
xafen, i a partir d’ahí, independentment de qui - na siga la 
responsabilitat que cada u tinga... certament en estos darrers anys la 
responsabilitat és de qui està gover- nant, però a partir d’ahí cal 
mirar endavant.

Jo crec que s’ha parlat i vosté va prometre en el seu dis- curs que 
en estos quatre anys passats convergiríem amb Europa. Convergir 
en què? Si es referix a convergir en te - mes de renda per càpita, jo 
el proposaria per al premi Nò - bel, perquè el Servei d’Estudis de 
les Caixes d’Estalvis, amb una gran prudència, ha insinuat que si 
continuen les tendències actuals Espanya podria convergir amb 
Europa però en vint anys. I nosaltres anem per davall de la mitjana. 
No sé si es vol aconseguir açò en quatre anys. Si amb el creixement 
per davall de la mitjana espanyola ho aconse - guix, senyor 
Zaplana, certament serà un geni de l’econo - mia. Jo crec que 
caldrà proposar-lo a vosté ja directament per al govern de la Unió i 
que se’n vaja allà amb Prodi per- què continue arreglant-nos 
l’economia allà, en este cas de  la Unió Europea.

Però no sé si a la millor eixa resposta allò que es busca és 
esperar que s’incorporen els països que estan, que han demanat o 
que poden entrar o que volen entrar, els països  de l’est, de l’est 
d’Europa, que sense dubte quan s’incorpo- ren estos països serem 
els rics. Ahí llavors de l’objectiu 1 no sé què direm, perquè fixar-se 
com a objectiu    econòmic ser objectiu 1... I mire, a mi m’agradaria 
que no fórem ob - jectiu 1, m’agradaria. Si ho som, benvingut siga, 
perquè som pobres. Per tant, eixe bilió de pessetes, anem a parlar 
d’ell. Anem a vore què passa amb el PDR, si està fet, no està fet, 
perquè hi ha poquet de temps també per a fer-lo, i com treballem en 
eixe camp. Ara, crec que vanagloriar-se o dur com a medalla ser 
dels pobres d’Europa perquè som objectiu 1, home, l’ajuda 
benvinguda siga, perquè eixe és un dels efectes de la política de 
cohesió de l’Europa social i que els països rics van donant als 
països que menys tenen. Nosaltres som dels que menys tenim, per 
tant, la realitat és la que és. Benvingut siga. Però el meu desig seria 
que esti- guérem entre els rics realment d’Europa, i no quan s’incor 
- poren tots els països de l’est.

Mire, vosté, senyor Zaplana, considera la sanitat un ser- vici, 
que a més la Generalitat té competència plena sobre ell, com un 
sector econòmic més, de forma que el dret de tots a una sanitat de 
qualitat el converteix en un negoci per  a uns quants. Per exemple, 
l’experiment de l’Hospital de la Ribera. I m’ha inquietat, però 
espere que vosté m’ho acla- risca després, això dels programes a 
quinze anys. Vosté es dedica a privar de recursos el sistema 
públic.

Ha impedit la modernització, per exemple, de La Fe. Jo ara 
escolte allò de “ pla estratègic de La Fe”. És millorar la 
infraestructura, és dotar-ho bé o és tancar sales? Espere que això 
també m’ho aclarisca vosté, perquè m’ha inquietat un poc quan ha 
parlat del pla estratègic, que no sé si és inver - sió, perquè en els 
darrers anys no hi ha hagut inversió, i no sé si va a continuar eixe 
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pla estratègic ja encetat, amb la qual cosa acabarem tancant-la, o 
realment allò que va a ha - ver és un canvi en la política que s’ha 
dut fins ara en la po - lítica sanitària. Bé. Si es així, li ho 
aplaudirem també, senyor Zaplana.

Ara bé. Hi ha una cosa que jo crec que cal tindre també en 
compte. Les llistes d’espera no s’han acabat. Possible- ment s’han 
millorat algunes, però s’han desplaçat a altres sectors, i hui hi ha 
llistes d’espera fins de dos anys en algu - nes especialitats. 
Nosaltres hem d’aspirar a una sanitat amb moltes més condicions. 
Això suposa prioritzar més. És com l’educació, cal prioritzar molt 
més. Perquè eixos són aspec- tes que realment sí que produeixen 
exclusió i desigualtat social. Moltes vegades he escoltat eixes 
paraules tan de moda ara, de l’escola de Giddens, d’exclusió, 
inclusió... to- tes eixes coses que estan tan de moda i que tots els 
staffs i tots els gabinets de tot el món fiquen ripios d’eixos en tots 
els discursos, i a vegades estan descol·locats de lloc i un es 
confon (rient-se). Però, en qualsevol cas, m’alegra escoltar eixe 
tipus de coses, m’alegra escoltar eixe tipus de coses.

Però jo crec que també, senyor Zaplana, s’atempta con- tra la 
igualtat d’oportunitats quan vosté priva al sistema pú - blic 
d’educació de les necessàries inversions requerides per la Logse. 
La seua política està incomplint els compromisos del mapa 
escolar per a la construcció de centres escolars.  Hi ha hagut 
paralitzacions i retards que han generat un dè - ficit de 82 centres 
nous i 100 adequacions de centres. Vosté ha incomplit el 75% del 
programa que estava previst i que es va comprometre ací en esta 
cambra.

El Partit Popular, encara que vosté no vulga reconèixer- ho, 
està apostant clarament per l’ensenyament privat–con - certat a 
costa de l’ensenyament públic. També és malmet la igualtat 
d’oportunitats quan el Partit Popular redueix el nombre de 
beques. Ens agrada escoltar que això no va a ser així, però la 
realitat fins ara ens han donat un altre text to - talment diferent.

La seua política respecte a les persones majors és clara- ment 
manipuladora. Els organitza festes per a lluir el garbo i a 
continuació els obliga a pagar de la seua butxaca els 900 
medicaments que ja no paga la Seguretat Social. Vosté ha 
incomplit, senyor Zaplana, la seva promesa de construir re - 
sidències per a les persones majors, com també ha incom- plit la 
seua promesa de retribuir amb 25.000 pessetes al mes a les dones 
que cuiden persones velles a casa. Proposta que ara ha quedat 
convertida en una modalitat de treball en precari.

Vosté, senyor Zaplana, practica una política antisocial. Amb el 
Partit Popular a la Comunitat Valenciana ha aug - mentat la 
pobresa i l’exclusió social i a hores d’ara una de cada quatre 
persones es pobra. Ens sorprèn que davant d’esta situació la seua 
política, senyor Zaplana, consistisca en reduir els recursos destinats 
a polítiques socials en un 16%. I he escoltat en el seu discurs coses 
diferents, però la unitat de referència sobre el fet contrastat és el 
que hem viscut en els quatre anys. Diu: “Eixa és la millor unitat de 
mesura”. La unitat de mesura per a comprovar eixes coses i tindre 
o no credibilitat és eixa. I jo li ho expose simple- ment ací perquè 
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és un dels motius pels quals nosaltres no confiem, perquè ens ha 
paregut buit i que, a més, on havia realment d’entrar i banyar-se 
hem vist que passava molt subtilment.

Bé. Eixes ajudes als discapacitats que s’han anat reduint 
sistemàticament, espere que en els propers pressupostos 
s’incrementen, segons ha dit. Nosaltres estarem ací, esta - rem ací 
elaborant amb vostés els pressupostos. Vorem lla- vors què passa.

En la qüestió del medi ambient, la seua política, si és  que ha 
existit, no ha servit per a solucionar els greus pro - blemes que té la 
Comunitat Valenciana. Fa quatre anys vos- té va prometre 
reforestar la comunitat i hui constatem que a penes ha complit la 
promesa en un 10%. Necessitaríem 40 anys per a complir el que 
vostés varen dir al seu programa electoral.

La reducció dels incendis està lligada estretament, molt 
estretament, al que són els cicles humits de pluges i no plu- ges. I 
jo, és clar, no faré d’això, ara que entrem en l’època de sequera, li 
ho anuncie ací, que no faré d’això cap arma contra ningú. Vosté no 
ho feien així. Vostés ens arribaven a acusar fins de piròmans. 
Nosaltres no ho farem perquè sa - bem que això té greus problemes 
i que la sequera és un fac- tor que sempre contribueix. I ara estem 
entrant en la seque - ra i hem passat quatre anys de pluges. Bé, no 
entrarem ahí.

Ara bé. Com vosté sabrà, la dessecació de la marjal Pego–Oliva 
és un altre exemple de la manca de política mediambiental, com 
també ho és l’agreujament de la conta - minació del riu Segura –i li 
dic agreujament. En el proble - ma de l’aigua, vosté, senyor 
Zaplana, no ha fet res, a ex - cepció d’algunes fotografies, titulars 
de premsa... I això és de veres que sí que ho fa molt bé. No s’ha 
aprofitat un perí- ode de pluges abundants, i ara que torna la 
sequera, què va a passar? Què ha fet el seu govern en estos quatre 
anys de cicle humit per combatre la sequera al nord de Castelló, al 
sud d’Alacant, a les Marines? Què ha fet per a avançar en  la 
construcció dels transvasaments? A hores d’ara i a hores de hui hi 
ha problemes ja d’abastiment en moltes ciutats. Quines són les 
mesures que s’han pres? Quines són els me- sures que van a 
prendre? És vosté conscient que l’aigua pot ser un factor limitatiu 
del creixement econòmic de la nostra comunitat?

Per dur a terme la seua política de publicitat constant, vosté, 
senyor Zaplana, està aprofintant-se constantment de la 
Radiotelevisió Valenciana, i no he escoltat res, no he es- coltat res 
en el seu discurs d’eixe tema. La seua política de control de 
Radiotelevisió és inadmissible, simplement inad- missible. Diu: 
“És una televisió pública, democràtica i plu- ral”.   I esta és 
precisament la Televisió Valenciana,  la  que ens consta als 
valencians i valencianes 14.000 milions de pessetes a l’any; 
milions que es gasten sense la més míni - ma transparència 
requerida quan es tracta de recursos pú - blics. I dic que és, perquè 
així ho diu en el text, perquè en la realitat no es pareix al que siga 
ni de plural... De plural? De plural res, clar. I democràtica, caldria 
parlar llavors amb el consell d’allí dels treballadors a vore què 
diuen. Perquè no sé si realment el model que hi ha en estos 
moments per  a la televisió és el model que s’està practicant en 
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Ràdio 9, o siga, depurar al personal i fotre’ls al carrer. I després no 
sé si anem a continuar també en Canal 9 amb eixa política de 
depuració, preparant... no sé què, però ens agradaria saber- ho, 
perquè segur que alguna cosa tindrà pensada per a Ra - diotelevisió 
Valenciana. Segur, segur. Ara, el que em pareix que no seria bo és 
repetir el procés que hem tingut.

Vosté, senyor Zaplana, ha endeutat a la nostra comunitat fins a 
límits insostenibles. Calculant pel cap baix el deute total de la 
Generalitat, el deute directe, l’avalat i el centri - fugat supera ja 
els 900.000 milions de pessetes –li n’he pu- jat ja 100.000 més– 
en contrast amb els 350.000 milions de pessetes dels tretze anys 
de l’administració socialista. I vosté no sols ha augmentat el 
deute ordinari sinó que ha centrifugat el deute a les empreses 
públiques i als ajunta- ments i les universitats. Vosté, senyor 
Zaplana, ha marginat als ajuntaments, als municipis.

També és vosté qui fa només dos anys alabava l’actual model 
de finançament de les comunitats autònomes, i ara proposa una 
alternativa distinta, que jo pense que té coses bones i que també 
pense que ha estat en prova pel govern per a frenar les ànsies 
d’algunes comunitats autònomes go - vernades pels nacionalistes. 
Bé. Benvinguda siga, perquè hi ha punts d’aproximació al que era 
la nostra proposta. Ara, també és cert que es queda curta, i ara li 
explicaré quina  serà la nostra proposta, ja que li volia fer 
propostes de tot perquè no siga sols una oposició que fa 
constatació de fets, sinó que també li dóna idees, que si vol les 
recull, i si no,  les deixa.

Jo crec que, com abans he dit, vosté no ha tingut cap empatxo 
en esmentar l’ideari socialdemòcrata o fer creure que assumeix el 
programa de Tony Blair, jo m’he dut el lli - bret ací per anar 
repassant les coses que vosté deia. Però després la realitat no és 
eixa. Diu: “ La constatació de fets no és eixa” Per què? Perquè, 
clar, els programes socialde- mòcrates, a més de quedar bé per a 
la societat, si es com- pleixen, es queda molt bé. Ara, hi ha un 
sector econòmic que no li agraden. Jo no sé si és eixe realment el 
que li  feien a vosté, senyor Zaplana.

Jo crec que vosté va assumir fa quatre anys algunes 
obligacions, que li passe a llegir exactament. Textualment vosté 
va dir “que una de les seves prioritats anava a ser me - jorar el 
proceso de vertebración de la comunidad, constitu- yendo a la 
vez un fuerte poder valenciano capaz de defen- der nuestros 
intereses. Segunda. Aprovechar la recupera- ción económica 
internacional para mejorar nuestra situa - ción y crear empleo. 
Tercera. Reformar la administración procurando que sea más 
acorde a las necesidades actuales. Cuarta. Crear un mejor entorno 
ecológico. Y quinta. Supe- rar el endémico déficit de 
infraestructuras que padecemos y que hace peligrar un 
crecimiento económico sostenido”.

Però vosté no ha vertebrat la Comunitat Valenciana ni ha creat 
un poder valencià. En algunes ocasions jo crec que fa l’efecte que 
actua com a titella de Madrid. Hi ha molts exemples que així ho 
demostren. El paper jugat amb el fi- nançament de les comunitats 
autònomes jo he tingut la im - pressió que era així. I en un altre. 
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Quan vosté promet més autogovern, reforma de l’Estatut, va el 
seu jefe i el desauto- ritza públicament, però a més amb molta 
energia. Bé, ja vo -

rem que passa d’eixes promeses que jo he vist ací, perquè el que jo 
he escoltat fa dies al parlament no era això exacta- ment. Ens 
agradaria que vosté s’imposara a eixes tesis. Ens agradaria. Ara, 
sols li dic que com a oposició constatem fets.

Pel que fa a la recuperació econòmica i la creació de llocs de 
treball, segons tots els indicadors, no estem aprofi- tant 
suficientment la bona cojuntura present per a rellançar la nostra 
economia i crear llocs de treball. Estem pitjors  que la mitjana de 
les comunitats autònomes. I com he dit abans, la nostra renda per 
càpita, després de molts anys, és inferior a la mitjana d’Espanya. I 
eixes són les dades que a més es publiquen a l’Institut Valencià 
d’Estadística.

La reforma de l’administració no l’hem vista. Ben al contrari: ha 
augmentat la despesa corrent, la intervenció hui ja no controla i 
vosté ha incrementat el malbaratament i l’enchufisme.

El seu objectiu de crear un millor entorn ecològic ha quedat en 
no res.

Pel que fa al seu compromís de superar el dèficit en in- 
frastructures, el mèrit més rellevant aconseguit al llarg del seu 
mandat ha sigut que el Ministeri de Foment acabara els 38 
quilòmetres que faltaven a l’autovia València–Madrid. Per cert, 
desembassant, per a la pressa en acabar, milions i milions d’aigua 
que ara ens fan falta. Però, bé, no sé si real - ment la resta de temes 
que apunta en el seu programa són realitat virtual o somnis d’una 
nit d’estiu.

Però nosaltres considerem que cal continuar el debat so- bre el 
model d’Estat i el sistema d’autogovern de la Comu- nitat 
Valenciana. I es tracta d’adoptar actituds responsables  i al mateix 
temps innovadores sobre la resolució dels pro- blemes que afecten 
la nostra identitat com a poble i sobre el perfeccionament de les 
institucions de la Generalitat i el  seu nivell competencial com a 
sistema d’autogovern.

Els fets demostren que la realitat de la Comunitat Valen - ciana 
no és tan bona com hauria i desitjaríem que fora. Hi ha alguns 
indicadors sobre l’economia, les exportacions, la inversió en 
investigació i desenrotllament, que donen en compte eixa situació. 
La situació social, l’educació o la sa- nitat mostren que la situació 
que tenim els valencians no és la que mereixem.

Vostés, senyor Zaplana, han guanyat les eleccions. Però hi ha 
una cosa que no s’ha d’oblidar: que la majoria dels ciutadans i 
ciutadanes que votàrem en la nostra comunitat no l’hem votat a 
vostés, encara que el nostre sistema de- mocràtic siga sempre així, i 
encara que som més els qui no l’hem votat vosté té eixa majoria 
que el fa governar còmo- dament. Però no oblide el que li he dit, 
no, no, no ho oblide perquè això serà realment tindre en compte el 
que vosté en el seu discurs deia abans: el considerar als qui no 
estan ací. I dels que estem ací, els qui estem ací, que jo represente 
eixa majoria que està hui en l’oposició, i molts dels qui no estan o, 
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és possible, dels qui estan, i ja ho diran ells, pen- sem que el govern 
del Partit Popular ha estat malbaratant el gran potencial de 
desenvolupament polític, econòmic, so- cial i cultural del nostre 
poble.

Senyor Zaplana, vosté s’ha resignat a l’autocomplaença. La seua 
prioritat ha sigut mantenir-se en el govern, paréixer un bon 
governant, però no ha sigut així. I segons acabem d’escoltar tot 
indica que seguirà sent,  dissortadament, la seva línia d’actuació 
durant estos darrers anys, els propers anys. En això no podrà vosté 
comptar amb els socialistes, per això no. Nosaltres li ajudarem a fer 
la comunitat que siga una autonomia de primera, no l’anem a 
ajudar per a què siga de segona; anem a treballar per a què eixos 
objec- tius, que a vegades són intencions i que després s’ha vist que 
no, per a què siguen realitat. Anem a treballar. L’exhor - tem a fer 
una política seriosa. I en això tindrà sempre la nostra mà estesa, per 
a grans temes que ens afecten com a poble. Vosté els ha comentat. 
Jo també. Li oferim el nostre consens i la nostra col·laboració per a 
temes com el sistema financer de caixes, la nostra cultura, la nostra 
llengua. Com no? Tot el sistema financer i les caixes d’estalvi 
també. Li oferim eixe diàleg i consens. I mirarem en el futur, mira - 
rem, sense excloure aquelles matèries que abunden i redun- den en 
tot allò que siga per a millorar el que és l’estatut de la nostra 
comunitat.

Però vull dir-li alguna cosa més, malgrat que anem ma - lament 
de temps. Fa quatre anys en el seu discurs vosté ci- tava a Zubiri i 
textualment deia: “el futuro se teje sobre las posibilidades del 
presente y si no englobamos las posibli- dades del presente, las 
posibilidades del futuro, es imposi- ble trazar razonadamente el 
proyecto”. Aplique’s el text, aplique’s el text perquè si se l’aplica 
farem coses positives i si ignora allò que vosté va dir aleshores 
estarem una altra vegada fent castells en l’aire, que no és que li 
haja anat mal quant a l’electorament suposa, però que sempre no 
anem a estar en la conjuntura econòmica i ni va tindre referents i 
influxos exteriors que han mitigat el que en el temps no 
s’averigue realment quina ha sigut la seua gestió. Però no passa 
absolutament res. El respecte a la democràcia és tal que nosaltres 
estem ací, en una oposició, anem a treballar i anem a treballant 
dient-li el que ens pareix mal i també el que ens pareix que hauria 
de fer. I vosté, que té la responsa- bilitat, ja farà, ja farà. Ara, 
nosaltres, en eixe sentit, sí que li anem a marcar de prop, és la 
nostra obligació, és el nostre deure i compromís amb els ciutadans 
que ens han votat.

Ara, s’han de fer unes preguntes per a poder resoldre tot açò. 
Per què la nostra economia creix per baix de la mitja espanyola? 
Per què? Perquè sense això no anem a resoldre- ho. Per què les 
exportacions també estan per baix de la mit- ja espanyola? Què 
hem de fer per a corregir el dèficit de formació del nostre capital 
humà? Com augmentar la inver - sió en investigació i 
desenrotllament? Què necessitem de veritat els valencians i les 
valencianes? Com intentar solu - cionar el problema de l’atur en 
general i en especial dels jo - ves i de les dones? Els aturats de 
llarga duració. Com reduir els accidents i la sinistralitat laboral? 
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Com dur endavant la correcta aplicació de la Logse i del mapa 
escolar? Com ga- rantir un sistema sanitari públic de qualitat i  
universal? Com fer efectiva la igualtat entre sexes? Com evitar 
l’ex- clusió social? Quines són les mesures que s’han de prendre 
per a garantir la seguretat ciutadana? Com protegir i millo - rar el 
medi ambient? Estes i altres qüestions jo les trobe faltes de 
respostes clares en el seu discurs.

Senyor Zaplana, en una societat en la que el treball con- tinua 
sent essencial per l’autoestima i el nivell de vida, l’accés a un lloc 
de treball és un dret irrenunciable. L’edu- cació i la formació és 
un altre dret irrenunciable, que a més condiciona notablement la 
possibilitat d’ocupació. Des  de la Generalitat s’ha de fer tot 
l’esforç per intentar pal·liar i resoldre estos greus problemes. La 
incentivació a la forma- ció. I vosté ha dit tres vegades 
“formación, formación, for- mación”. Jo li ho reitere: avant amb 
això. Però que siga de veres, perquè ací hi ha moltes coses a fer i 
altres coses tam- bé.

Redistribuir el treball mitjançant polítiques que deuen de ser 
incentivades des de la Generalitat, que demostren que hi ha altres 
alternatives i que ja en altres països s’ha  fet, com és reduir la 
jornada setmanal de treball, així crea - rem més ocupació, 
redistribuint. Però tenint en compte que no podem baixar la 
productivitat, perquè la competitivitat a la que vosté apel·lava 
sols és possible ja si hi ha productivi- tat, perquè ara ja no podem 
disposar de baixar el canvi mo - netaris, estem ja en l’euro. Per 
tant, sols podrem   competir

si realment tenim productivitat i la pugem. I hi ha experièn - cies 
notabilíssimes en altres països que demostren que és possible el 
que li dic: crear ocupació, produir més i baixar les hores.

I m’he dut també del llibret este que pareix que a tots ens ha 
vingut bé per a fer els discursos, una experiència de la Hewlett 
Packard en Grenoble i li ho vaig a llegir. Diu:  “la planta se 
mantiene abierta en un ciclo de 24 horas, 7 días a la semana. Los 
empleados tienen una semana laboral justo por encima de 30 
horas, pero reciben los mismos sala- rios que cuando trabajaban 37 
horas y media semanales. La productividad del trabajo ha 
aumentado sustancialmente”. Jo crec que experiències d’eixe tipus 
cal dur-les endavant. I segurament anirem ja en eixe procés de 
redistribució, de productivitat i que tot arreu no podrà ser.

Ara bé, també s’ha de tenir en compte, i he escoltat molt 
tímidament, que per a reconciliar el treball amb la família, amb un 
estatus de bona convivència social fan falta alterna- tives també a 
l’escolarització de zero a tres anys. I no he escoltat això, he 
escoltat preescolar. Es podrà aclarir? No sé si el seu compromís va 
més enllà o pot ampliar-lo. Si real- ment hi ha compromís de zero 
a tres anys en l’escolaritza - ció, perquè això sí que és un factor que 
jo entenc que no s’hauria de fer tot de colp. Però que poden haver 
perfecta- ment polítiques intermitges, concertacions amb les empre 
- ses, etcètera, etcètera. Però el que s’ha de tindre és voluntat de 
fer-ho i segurament aconseguirem moltes respostes per a dur 
endavant una escolarització de zero a tres anys que puga i permetra 
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eixe tipus de disponibilitat que va a donar igualtat també 
d’oportunitats bàsicament, perquè així fun - cionem encara ací a 
Espanya en molts casos, que les dones estan més lligades que els 
homes en eixe sentit. I així jo crec que les dones van a tindre molta 
més oportunitat si re - alment contemplem eixe segment. Anem a 
ajudar a eixa su - peració de desigualtats, anem a ajudar... I eixe és 
un factor importantíssim.

Jo crec que en la sanitat... Estic un poc preocupat pel  que he 
escoltat. Nosaltres desitjaríem un altre model, però espere que 
vosté m’ho amplie en el temps que tenim ara, que m’amplie 
exactament quin és el model, perquè no he escoltat gran cosa sobre 
la prevenció sols de la part curati- va, no he escoltat tampoc si 
realment és universal, gratuïta i pública, no he escoltat allò de 
pública. No sé què vol fer? Perquè, aleshores, podria... Jo crec que 
ha estat molt cuidat i ha passat vosté molt subtilment per damunt, 
sabem molt bé el que volia dir, però no comprometent-se a res. 
Alesho- res, m’agradaria saber si s’arriba vosté ara a 
comprometre’s en alguna cosa més en la sanitat. Vorem què diu.

Los socialistas consideramos que la educación es un fac- tor 
estratégico de innovación. Progreso económico y social. Un buen 
sistema educativo es por tanto una garantía para el futuro de la 
sociedad, una fuente de oportunidades para todas las personas y 
una opción para mejorar su calidad de vida.  Es conveniente, 
además de ser necesario para poder aplicar la Logse, construir más 
centros, mejorar los ya existentes, aumentar la calidad de la 
enseñanza pública. También  hay que aumentar las salidas a los 
municipios y a las institucio - nes sin ánimo de lucro y para la 
generalización  progresiva  de la oferta de escolarización de los 
cero a tres años.

Los libros de texto. Yo creo que esto, señor  Zaplana, con poco 
dinero se resolvía y además estaría bien resuelto. Empezando con 
1.500 millones de pesetas, que hemos cuantificado nosotros, 
entendiendo que no hay que com- prarlos todos, todos los años, 
esto iría adelante. Y dentro de dos meses encontraríamos gran 
satisfacción, sobre todo de unas clases sociales que gastan 
muchísimo dinero cuando empieza el curso. Esto es invertir en 
educación, tal y  como dicen los textos de la tercera vía, desde que 
uno nace hasta la edad madura. Bien, pues si estamos en esa línea, 
vamos  a ver si eso es posible. Porque esto nosotros se lo vamos a 
recordar aquí una y otra vez. Se lo vamos a recordar, por- que es 
posible hacerlo. También es cierto que puede haber presiones 
desde otro ángulo. Pero vamos, yo creo que se pueden resistir, yo 
creo que se pueden resistir. Y que lo im- portante aquí es que 
consigamos también que los libros de texto, pues no haya que 
renovarlos cada año. Por lo tanto  yo creo que eso es posible. 
Intentemos. Intentemos eso.

Jo crec que estic passat ja d’hora (rient-se) Molt breu- ment ja, 
i a vore si després en la rèplica em dóna més temps, perquè m’he 
quedat ací totalment a meitat de les propostes que vull fer-li.

En la vivenda, el dret que tenim tots per a la vivenda; la 
vivenda, senyor Zaplana, està apujant de preu desmesura- 
dament. Caldrà prendre mesures per a què la vivenda s’es - 
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tabilitze. Este any és d’un 11%. Si els sòls apugen en un 2%, cada 
vegada és més inaccessible.

El recolzament a les empreses valencianes. La Generali - tat té 
obligació de recolzar a les empreses. Ha de recolzar l’exportació, 
ha d’augmentar la qualificació. I tornant a l’ideari 
socialdemòcrata, ací està la clau de tot. En formar, en invertir, en 
invertir diners en el que és reciclatge, en tin - dre beques d’ajuda, 
en reciclar, en incentivar, que la perso - na que estiga aturada 
estiga també reciclant-se i formant-se i tinga un sou. Jo crec que 
tot açò són aspectes que podem continuar.

En la protecció del medi ambient. L’aigua, l’aigua és el punt 
clau hui...

Vaig a fer-ho molt ràpidament, senyora presidenta. Un minut.

La senyora presidenta:

Per favor, senyor Asunción, vaja finalitzant...

El senyor Asunción Hernández:

La inversió, com a element de cohesió. Ací hi ha moltes coses a 
fer. Jo pense també que una gestió pública de l’A–7 facilitaria el 
que és l’estructuració o la vertebració de l’Horta Sud, i està fet ja i 
a punt de véncer eixa concessió. Cal cons- truir-la en l’interior, en 
això hi ha moltes coses que estem d’acord. A l’igual que el tren 
d’alta velocitat. I jo diria algu - na coses més, jo crec que cal dotar 
a la Comunitat Valencia- na d’una estructura de via d’alta, però 
tota, per a què a partir d’ací poguérem tindre les artèries de 
comunicació d’alta ve- locitat no sols per a passatge, sinó també 
per a mercaderies i més coses. I no excloure’ns de la part nord, 
que hem d’eixir cap a França. I això ho tenim complicat. En això 
l’anem a ajudar, en totes eixes coses l’anem a ajudar.

Bo... vaig a anar, si després em dóna temps li faré l’expo - sició 
del finançament, i així a vore si ens posem d’acord en l’Agència 
Tributària Única, que crec que és el que es deixa vosté. Perquè en 
els models com el canadenc, com l’espan- yol o com l’alemany, si 
no anem a una Agència Tributària Única, cada quatre anys 
estarem amb el meló obert. I estarà obert i tindrem a partits 
nacionalistes prement, en un benefici totalment parcial, en un 
interés també parcial, i tanmateix no haurem conclòs el que és 
l’ Espanya de les autonomies. Con- vé tancar el procés autonòmic, 
convé arredonir-lo. I jo crec que en eixes coses també ens podrem 
posar d’acord.

Acabaré, senyora presidenta, perquè crec que ja estic in- 
comodant-la. (Rient-se)

Em preocupa. Em preocupa la insuficient participació dels 
valencians i de les valencianes    en els processos polí-

tics. Considere que les Corts Valencianes han de ser un fò- rum de 
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debat més obert i participatiu. I seria un desafia- ment per part 
d’esta cambra el que poguérem fer d’esta cambra realment la 
cambra de discussió oberta als ciuta - dans. Jo crec que cal 
convéncer als nostres ciutadans de què la política mereix la pena, i 
que a més està per a resol - dre els problemes. I esta serà la nostra 
legitimitat, senyores i senyors diputats.

Perdone’m, senyora presidenta, crec que m’he excedit molt en el 
temps. Demane disculpes, però clar...

La senyora presidenta:

Per favor, senyor...

El senyor Asunción Hernández:

...jo també era candidat i no arribaré a tindre la investi - dura. 
Per tant volia exposar el meu programa. Disculpen vostés, 
senyories, i després, si en la rèplica tenim més temps, seguirem 
exposant.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments des d’un sector de la cambra)

77

78

79

80

81

82

83

..Ciutadania



La senyora presidenta:

Té la paraula, en representació del Grup Esquerra Uni - da, l’il·
lustre diputat En Joan Ribó i Canut.

El senyor Ribó i Canut:

Bona vesprada.
Molt excel·lent presidenta. Senyories. Senyor Zaplana, candidat 

a la Presidència de la Generalitat Valenciana.
És clar que estem davant d’un dels moments decisius en el 

procés democràtic del nostre país. El debat d’investidura determina 
en gran mesura les polítiques que es van a seguir en aquests 
propers anys. Aquest acte d’investidura donarà lloc a un president 
de la Generalitat que haurà de dirigir la política valenciana, 
conjuntament amb aquestes Corts, i afrontar els grans reptes que 
ens afecten directament a totes i tots.

En Esquerra Unida som dels que pensem que els reptes que cal i 
caldrà afrontar aquests propers anys s’ha de fer-ho des dels 
paradigma d’un treball constant per millorar els nivells de llibertat, 
de solidaritat amb els més desfavorits, de respecte als drets 
humans. Fa poc de temps celebràrem  el cinquanta aniversari de la 
declaració dels drets humans realitzada per les Nacions Unides. 
Des d’Esquerra Unida pensem que cal fer alguna cosa més que 
celebrar-ho. En- tenem que un principi que haurà de presidir les 
nostres ac - tuacions polítiques podria sintetitzar-se en: tots els 
Drets Humans per a totes les persones. Això evidentment obliga  a 
plantejar-se la redistribució més justa de la riquesa, la su- peració 
de les desigualtats socials i territorials, la    societat valenciana de 
plena ocupació, l’ajuda als sectors més mar- ginats de la nostra 
societat, la reconversió ecològica dels sectors productius, la 
cooperació amb els pobles menys de- senvolupats que nosaltres.

En Esquerra Unida pensem que els valors ètics de la solidaritat, 
del respecte als drets humans, de l’harmonia amb el medi 
ambient, s’han de desenvolupar amb una gestió de les institucions 
honrada, austera i transparent. Des d’aquests valors manifestem el 
nostre compromís de voler contribuir al normal desenvolupament 
de les institucions d’autogovern valencià que encapçala la 
Generalitat. Sabem que la sobirania popular ha col·locat a uns 
partits davant la responsabilitat de governar i a altres en les 
tasques d’oposi- ció. Govern i oposició són tasques fonamentals 
en un sis- tema democràtic. I Esquerra Unida assumirà les tasques 
que li corresponen.

El resultat electoral sembla deixar clar, senyor Zaplana, que a 
vosté li va a recaure la responsabilitat de formar govern des de la 
seua posició majoritària en les eleccions del passat 13 de juny. 
Esquerra Unida, que comparteix amb el conjunt del poble 
valencià, i amb la resta de grups parla- mentaris, la tasca d’anar 
construint la Generalitat com a ex - pressió màxima del nostre 
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autogovern, se situa, lògicament, en les antípodes del que vosté 
representa políticament.

Des de posicions polítiques i ideològiques clarament en 
oposició, volem expressar, en primer lloc, el compromís de 
lleialtat institucional que tots els ciutadans i ciutadanes del País 
Valencià es mereixen. Esquerra Unida farà una oposi - ció 
rigorosa i sense concessions a qualsevol element de corrupció o 
abús de poder. Però, a la vegada, volem fugir de desqualificacions 
gratuïtes i de crispacions in - necessàries. Treballarem des de 
criteris de tolerància, dià - leg i compromís institucional en les 
propostes i iniciatives de control i d’oposició al govern.

Un aspecte que separa radicalment les posicions que vosté 
defensa, senyor Zaplana, amb les posicions que de- fensa 
Esquerra Unida és la seua actitud front al sector públic. Vostés 
parteixen d’un plantejament ortodox ultra- liberal, segons el qual 
tot allò que és públic és ineficaç i,  per tant, s’ha de privatitzar o 
la seua propietat o, almenys, la seua gestíó. Les seues 
declaracions d’aquest matí en el sentit de parlar de millora del 
sector públic van en aquest sentit encara que dit amb paraules “ 
modernes”. Això ho ha posat en pràctica en els últims quatre anys 
en aspectes tant dispars com les inspeccions tècniques de 
vehicles, les ITV, el Centre Verd de la Diputació o la forma de 
gestionar l’hospital d’Alzira. Evidentment, quan l’alternativa ha 
estat crear iniciatives públiques o privades s’han decantat de for- 
ma escandalosa pel finançament de les iniciatives privades, com 
ho palesen els pressupostos d’ensenyament de la Generalitat 
d’aquests últims anys. És cert que aquest camí no és exclusiu seu 
i l’hem vist en altres formes de govern que s’autodenominen 
d’esquerres. Però és igualment cert que vostés l’han dut i l’estan 
duent fins a les seues últimes conseqüències.

A vostés, senyor Zaplana, els sobra Estat en la seua ver- sió 
ampla que engloba tant les institucions autonòmiques com els 
ajuntaments. Ho deia d’una forma gràfica fa quatre anys en 
aquesta mateixa trona: “ Durante la última época el gobierno y la 
administración han gozado de un protagonis - mo excesivo… ” 
Nosaltres pensem el contrari. Les institu- cions estatals tenen una 
funció redistributiva, de recerca de la solidaritat social i 
d’iniciatives de desenvolupament econòmic, de retrobament de 
l’harmonia amb la natura. I hem de ressaltar que el País Valencià i 
Espanya tenen unes institucions públiques més febles en 
pressupostos, nombre de  treballadors, serveis  públics oferts als  
ciutadans, etcètera, que la immensa majoria de països de la Unió 
Eu - ropea.

En definitiva, senyor Zaplana, pot contar amb l’oposició rotunda 
i contundent d’Esquerra Unida cada vegada que privatitze la 
propietat o la gestió de qualsevol bé públic, cada vegada que desvie 
recursos públics per a finançar en- titats privades per a realitzar 
algun dels grans serveis d’aquesta societat com l’ensenyament, la 
sanitat, etcètera.

El 30 de juny de 1995, en un debat d’investidura sem- blant a 
aquest i amb el mateix protagonista, el candidat a president de la 
Generalitat afirmava textualment que feia falta “un ejecutivo 
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coherente  que procure el desarrollo de la Comunidad Valenciana y 
lo transforme en motor de crecimiento del resto de regiones 
europeas y españolas”.

La realitat, però, ha estat molt distinta: el País Valencià és la 
comunitat autònoma de l’Arc Mediterrani que menys ha crescut de 
1996 a 1998, perdent en aquests tres anys més d’un punt de 
creixement del producte interior brut re - specte a la mitjana dels 
seus veïns propers (Catalunya, Múrcia, Illes Balears). Les 
previsions oficials de creixe- ment per a 1999 deixen al nostre país 
en un 3,5% (pressu - postos de la Generalitat), mentre el promedi 
de l’Arc Mediterrani està en un 3,7%. Veient aquestes dades –no  
són nostres, estan publicades per la Confederació de Caixes 
d’Estalvi- es pot afirmar de forma concloent que allò de motor de 
creixement o de “locomotora” no s’ha complit. S’ha complit 
exactament el contrari: hem estat el furgó de cua del creixement 
econòmic de les comunitats autònomes de l’Arc Mediterrani 
espanyol en aquests últims anys. No és precisament per a posar-se 
una medalla.

Si a això li afegim la dada de que l’economia valen- ciana va 
créixer en 1998 per sota de la mitjana estatal (4,36% de creixement 
del PIB, front a 4,6% de mitjana es - tatal) quedant-se relegada al 
furgó de cua, junt a Galícia, Astúries i La Rioja, deixant de banda 
Ceuta i Melilla, no ens podem quedar precisament satisfets de la 
gestió i el creixement econòmic realitzat pel País Valencià en 
aquests últims anys. Senzillament, aquell objectiu plantejat no 
sola- ment no s’ha assolit, sinó que s’està caminant en direcció 
contrària, senyor Zaplana.

Un altre aspecte evident de la contradicció slogan-reali- tat rau 
en la pretensió de ser “locomotora” o la “ California europea”, 
també s’ha emprat aquest terme, i després trobar-se amb la dura 
realitat que han posat de manifest les enquestes europees 
d’Eurostad al situar-nos per sota del 75% de la renda mitjana de la 
Unió Europea, convertint-nos en una regió subdesenvolupada 
d’Europa.

Mentrestant, el seu govern s’ha distingit per la manca  de cap 
tipus d’austeritat. Ho palesa el creixement sense control del dèficit 
de la Generalitat Valenciana aquests qua - tre últims anys. I això 
sense tenir en compte les operacions de centrifugació del dèficit -
per exemple, construcció de centres escolars a càrrec d’alguns 
ajuntaments- d’enginye - ria financera, models alemanys de 
finançament, etcètera.

Aquestes dades posen de manifest que alguna cosa ha estat i està 
fallant en el model econòmic valencià dels úl- tims anys. Es gasta 
per damunt de les possibilitats i després això no es tradueix ni en 
major creixement econòmic que altres zones del nostre entorn ni en 
una millora de la quali - tat dels serveis públics. Si això és així, i 
les dades són clares, la conclusió menys alarmista ens duu a 
afirmar que s’estan malbaratant els recursos públics dels 
valencians.

Una de les assignatures pendents per a nosaltres és la reforma de 
l’Estatut. Durant la passada legislatura es varen aprovar la reforma 
de la immensa majoria d’estatuts d’au - tonomia de les comunitats 
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autònomes espanyoles. Una de les grans excepcions vam ser 
nosaltres, malgrat que,  teòricament, tots els grups parlamentaris 
estàvem per la tasca.

Senyor Zaplana, per a Esquerra Unida reformar l’Es - tatut és 
una exigència programàtica que duem des de fa molts anys. 
Pensem que les valencianes i els valencians tenim els mateixos 
drets nacionals que la resta de nacions o nacionalitats que 
conformen l’Estat espanyol. Estem con- vençuts que ha arribat 
l’hora de resoldre aquest greuge històric que patim els 
valencians.

La mà estesa d’Esquerra Unida al seu grup parlamentari,  i al 
Grup Parlamentari Socialista, per treballar ràpidament i 
decididament per assolir, si s’hem permet la comparació, “un 
Estatut de primera divisió” per al nostre país. Amb aquest motiu, 
hem sol·licitat avui mateix la constitució d’una comissió 
d’aquestes Corts per a reformat l’Estatut.

Però sabem que els mecanismes de reforma estatutària 
exigeixen acords a nivell estatal. I ens preocupa, ens pre- ocupa 
la diferència abismal entre les seues declaracions i les 
declaracions del màxim dirigent del seu partit fetes re - centment 
en el Parlament estatal durant el debat sobre l’Es - tat de la nació. 
També estem preocupats per les declara- cions aparegudes ahir 
en els mitjans de comunicació d’un alt dirigent socialista que 
parlaven d’un acte tàcit entre el Partit Socialista i el Partit 
Popular encaminat a retardar la reforma de l’Estatut del nostre 
país.

Si de veritat volem reformar 1’Estatut, haurà de posar en 
marxa el fins ara molt publicitat i mai emprat “poder valen - 
ciano” per a convèncer i canviar els escassos interessos de 
millora de l’Estatut expressats recentment pel senyor presi- dent 
del Govern estatal. També el Partit Socialista haurà de treballar al 
seu interior per a convèncer a la seua direcció es - tatal de que ja 
ha arribat l’hora d’aquesta reforma.

Des de la humilitat de les nostres forces, li manifestem, tant a 
vostés com a vostés (s’adreça a les dues bandes de l’hemicicle) la 
nostra disposició a col·laborar per a vèncer les abundants 
concepcions centralistes que encara són hegemòniques en 
Madrid.

No ens agrada negar allò que és cert respecte a la gene- ració 
d’ocupació en el País Valencià durant l’últim període. Les dades, 
tant de I’EPA com de l’Inem, així ho indiquen i ens felicitem de 
la millora relativa de la situació de l’ atur al País Valencià, el 
mateix que ha ocorregut a nivell general en tot l’Estat espanyol.

Som dels que pensem que aquesta millora de les taxes d’atur 
està estretament vinculada a la conjuntura econòmi - ca, sens 
dubte favorable, que hem estat vivint aquests anys. Ho podem dir 
d’una altra manera: la creació d’ocupació no és deguda a cap 
actuació directa del Govern valencià, al- menys en els seus 
elements fonamentals, sinó que és fruit del creixement econòmic. 
Podem posar un exemple en aquest sentit. Som pràcticament 
l’única comunitat autòno - ma que no ha introduït cap mesura per 
a incentivar la re - ducció de la jornada laboral i crear d’aquesta 
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forma ocu- pació. Ho han fet comunitats autònomes governades 
des de distints signes, tant del Partit Socialista, com és el cas an - 
dalús, com del mateix Partit Popular, com es el cas madrileny o 
fins i tot gallec, a més dels exemples bascos, navarresos, etcètera. 
El Govern valencià res. Estava en una altra ona, malgrat que aquí 
les reivindicacions sindicals són les mateixes en aquest tema que 
en altres comunitats autònomes.

Hi ha un altre aspecte relacionat amb el moment laboral que 
ens preocupa profundament Fa quatre anys la precarie- tat laboral 
-contractes temporals, contractes basura- era del 40% al nostre 
país, 7 punts per damunt de la mitjana na - cional. Les últimes 
dades de l’enquesta de població activa posen de manifest que el 
nivell de precarietat laboral es manté  en  el  40%, 7  punts per 
damunt de la mitjana  nacional. Dit d’una altra forma: no hem 
avançat res en per - centatge en aquests quatre anys en la qualitat 
del treball. I això passa en un moment on es genera ocupació, en 
un mo - ment òptim per a introduir mesures que milloren la 
qualitat del treball. Senyor Zaplana, s’està abusant en el País 
Valen- cià de les formes de contractació temporal i aquesta és una 
situació que vostés no solament permeten, sinó que fins i  tot 
fomenten. Li posaré un exemple. La contractació mit- jançant les 
empreses de treball temporal, les ETP, en ad- ministracions 
públiques governades per membres del seu partit. I això afecta 
directament a la precarietat de la gent jove sobretot.

Ens preocupen també les seues declaracions d’aquest matí pel 
que fa al treball de la dona. Per a Esquerra Unida  el treball de les 
dones és un dret i no volem que la dona es condemne a un treball 
de segona categoria, al treball a temps parcial, com almenys s’ha 
insinuat aquest matí.

Les conseqüències de tot açò són múltiples, deixant de banda la 
pitjor de totes elles, que és evidentment el sofri- ment personal de 
qui les pateix: salaris menors que la resta de l’Estat, -hi ha dades en 
aquest sentit-, augment incontro - lat de la sinistralitat laboral, que 
està directament relaciona - da amb la temporalitat, a més per 
suposat de la manca d’in - terés del govern valencià per fer complir 
la llei de preven- ció de riscos laborals. Darrera, l’amenaça de què 
qualsevol crisi econòmica serà resolta de la manera més fàcil: 
enviant al carrer, o siga no renovant el contracte, als treballadors 
temporals. Una situació sociolaboral en definitiva que, malgrat 
tenir avui una careta fins i tot amable i despreocu - pada pel 
descens de l’atur, pot canviar bruscament per estar construïda amb 
peus de fang.

Quan parlem d’indústria hem de començar amb el tema de 
l’energia constatant que la producció d’energia elèctrica continua 
estant basada en l’energia nuclear. En el nostre país continuem 
estant sotmesos a l’inmobilisme més abso- lut en aquest tema. 
Mestre països desenvolupats com Dina- marca, Alemanya o els 
Estats Units estan apostant per les energies alternatives i 
desenvolupant una indústria eòlica i solar que s’està convertint en 
una de les indústries de crei- xement més ràpid a nivell mundial.

Senyor Zaplana, fa molts anys un cantant anomenat Bob Dylan 
deia que “la resposta està escrita en el vent”. Això avui és més que 
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una cançó, és l’indicador d’una nova tendència energètica de la 
qual estem totalment allunyats mentre comunitats autònomes 
espanyoles, li pose per exemple Navarra, estan convertint-la en una 
de les bases  del seu desenvolupament. Algun dia ens haurem de 
plante - jar complir les limitacions de la cimera de Kyoto, posar 
terme a la contaminació radioactiva, entrar en la nova era de 
l’energia.

S’ha fet molt poc per fer una indústria competitiva, basada en la 
investigació i en el desenvolupament. Les dades, quasi ridícules, 
que es dedica en el nostre país a I+D en la indústria i en agricultura 
així ho demostren. També s’ha fet molt poc per ajudar a les 
empreses per a fer una producció més neta, per potenciar el 
respecte de la indús- tria i l’agricultura al medi ambient. Sembla 
com si el model de desenvolupament valencià estiguera basat en 
els salaris baixos i amb treballadors temporals i poc preparats. Un 
model quasi tercermundista i totalment allunyat del model de 
desenvolupament dominant en els països de la Unió Eu- ropea.

Senyor Zaplana, hi ha més coses que fer en indústria i  en 
agricultura que contractar cantants amb despeses com si de 
futbolistes famosos es tractara, o donar premis a les em- preses com 
si foren festivals de cançó de ciutats que vosté coneix molt bé. 
Parlar de l’ensenyament públic significa per a nosaltres parlar 
d’una de les grans assignatures pendents dels últims quatre anys on 
hi ha hagut un progressiu transvasament de recursos cap a 
l’ensenyament privat mitjançant les corre - sponents subvencions, 
mentre es deixa a la xarxa pública  en una situació cada vegada més 
degradada i assistencial. Es farà alguna vegada el mapa escolar 
d’ensenyament es - pecialitzat, d’ensenyament infantil, d’EPA? On 
estan els centres de secundària que calia construir i remodelar 
segons el mapa escolar que vostés van dissenyar? ¿No creu, senyor 
Zaplana, que els projectes promesos als mu- nicipis ja comença a 
ser hora de què es tornen realitat? Les xiquetes i els xiquets 
necessiten centres, professors, equipaments, llibres de text que 
haurien de ser finançats públicament. No aprenen amb promeses ni 
amb projectes escrits sobre un mapa. No és el moment de recordar 
els in- compliment dels compromisos pressupostaris en inver- 
sions. Tindrem temps en els debats en aquesta cambra per a fer-ho.

Mentre això passa, l’ensenyament privat gaudeix dels re - 
cursos i subvencions que mai havia somiat. En un col·legi privat 
un xiquet té garantit tot l’ensenyament obligatori, mentre que en 
un públic ha de passar el calvari de demanar centre nou en cada 
canvi de cicle segons la normativa dicta- da pel seu govern. En 
privada tot són facilitats. En la pública tot són entrebancs i 
problemes. És sens dubte l’exemple que palesa millor en la 
realitat la seua concepció de l’ensenya - ment: qui vulga estudiar 
sense problemes que vaja a la priva- da. A la pública li queda 
només el caràcter assistencial i arribar a aquells llocs on no siga 
rendible la instal·lació d’un centre privat. Senzillament, li 
manifestem el nostre rebuig més absolut i la nostra oposició més 
aferrada.

Parlar de sanitat és tornar a confrontar dos models oposats de 
forma radical entre la seua forma de governar i la concepció 
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d’Esquerra Unida. Reiterar que ens oposem al model de sanitat 
plasmat en l’hospital d’Alzira ja comença a ser una obvietat. Dir 
que ens oposem radicalment a allò que vostés anomenen “ 
remodelació de l’hospital la Fe” i que en la pràctica es tradueix en 
un tancament de llits públics que donarà pas a una privatització, 
almenys parcial, d’aquest hospital és un fet conegut per tothom. 
Insistir en què el seu famós “pla de xoc” és una transferència de 
re- cursos públics a la sanitat privada que debilita a la sanitat 
pública és repetir coses ja dites en aquesta cambra. Men- trestant, 
de 5.300 avortaments, només un, un, segons dades oficials, s’ha 
fet en la pública. Mestrestant, allò promés fa molts anys de 
transpassar l’Hospital General segueix sense concretar-se.

Senyor Zaplana, el model sanitari del seu partit i el seu no són 
precisament originals. Els va assetjar Margaret Tatcher en Gran 
Bretanya ja fa anys. Els resultats són clars per a la societat 
anglesa: pitjar qualitat i major cost per a l’erari públic. En 
Catalunya els ha assetjat, encara que amb menys contundència 
que vosté, el govern de Convergència  i Unió i es troba amb uns 
deutes sanitaris que han assolit  els topes màxims legals. Sens 
dubte el model sanitari que duen a terme en el nostre país té molt 
a veure amb l’elevat creixement del deute públic de la Generalitat 
Valenciana. És molt senzill: quan per a alguns la sanitat és un 
negoci,  no un servei públic, algú ha de pagar els beneficis del ne- 
goci i aquest algú som tots, la Generalitat.

A nivell d’infraestructures de transports volem reiterar  el 
nostre desacord amb la prolongació de la concessió de l’autopista 
A-7 a canvi d’una reducció ridícula dels peat- ges, que està 
produint el colapse circulatori de moltes ciu- tats valencianes. En 
dies com avui, per exemple, és molt clar. És urgent la construcció 
de l’autovia central que   està afectant de forma molt significativa 
al desenvolupament de zones com l’Alcoià. Volem constatar els 
considerables re- tards que està patint i la necessitat de què passe 
a ser una realitat el més prompte possible. I dir-li, senyor Zaplana, 
que l’autovia Alcant-Cartagena, de la qual este matí vosté ha 
parlat, ens sembla preocupant, per no  utilitzar termes més 
seriosos, que siga de peatge en el nostre territori i que siga 
debades en Múrcia. Una altra vegada el nostre país ix perdent.

Després de quatre anys hem de constatar un considerable retard 
en els projectes de modernització de la xarxa fer- roviària 
valenciana. No li interessen massa, no ha fet cap es - ment este 
matí. Els projectes d’adaptar la via Alacant-Valèn - cia-Barcelona a 
velocitat alta es retarden sine die. Pràctica- ment l’única cosa que 
s’ha fet és ficar les noves unitats ro - dants -l’Euromed- en les vies 
velles. Mentrestant, de La Encina a Alacant no tenim ni doble via i, 
si continuem cap al sud, per no estar, no està ni electrificada. 
Quelcom paregut  es pot dir de les línies València-Madrid. Tenim 
Alaris, però tarda una hora més en arribar al destí projectat per no 
haver- se adequat les vies a velocitat alta com estava programat.

Si ens plantegem la connexió ferroviària València- Zaragoza 
aquesta dura sis hores, quan amb molt poca in - versió es podria 
reduir a la meitat possibilitant la connexió ferroviària amb el País 
Basc avui inexistent.
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Podríem continuar amb els eterns problemes de soterra- ment de 
vies en l’Àrea Metropolitana de València i Ala - cant, amb la 
manca de trens de rodalies, amb el tren de Xà - tiva a Alcoi, la 
connexió Dénia-Gandia, etcètera. Sens dubte les necessitats són 
molt grans a tots els nivells, màxim si tenim en compte que 
qualsevol plantejament d’estalvi energètic front al canvi climàtic -
el consum d’en- ergia en transport és el que més creix al nostre 
país- exigirà potenciar aquesta forma de transport.

Front a les grans necessitats de modernitzar la xarxa fer - 
roviària per a transport a curt i llarg termini i per a mer - caderies, 
hi ha una altra opció que representa l’AVE i és l’única de la que ha 
parlat avui vosté. Suposa acumular tots els recursos en una sola 
línia fèrria, que nosaltres definim com un avió rodant, ja que té tots 
els inconvenients del mateix. En Esquerra Unida pensem que cal 
fer una inversió fèrria més diversificada. Sabem que els recursos 
són limi- tats i preferim dedicar-los a articular el  nostra  país  amb 
més quilòmetres de línia que permeten, a més d’anar a Madrid molt
depresa, aturant-se en els pobles i ciutats del nostre país, 
transportar mercaderies. Entenem que hi haja persones que tinguen 
molta pressa per arribar a  Madrid. Però pensem que tenen altres 
mitjans, com per exemple els avions, i que les grans inversions 
públiques cal pensar-les per a la majoria de la població.

No podem deixar de manifestar la preocupació d’Es- querra 
Unida per les notícies aparegudes en els mitjans de comunicació 
pel que fa a la seua voluntat de suprimir la Conselleria de Medi 
Ambient o, almenys, d’unificar-la amb altres temes. Senyor 
Zaplana, ens sembla mal. Fa quatre anys la va unificar vosté amb 
Agricultura. Ara es comenta que amb Turisme. Medi Ambient es 
pot unificar amb pràc - ticament tot o amb tot. Però aquesta 
unificació sempre indi- ca a les clares el poc interés, l’escassa 
importància, la min - vada consideració de qui adopta aquesta 
mesura respecte als temes mediambientals. La nostra oposició més 
clara i rotunda, entre altres coses per ser un indicador evident de  la 
manca d’interés del seu partit en aquests temes.

En 1995, quan es dissolgueren les Corts abans de les eleccions, 
hi havia un avantprojecte de llei de residus que no va arribar a 
discutir-se. Quatre anys més tard es va pre - sentar un projecte de 
llei de residus a les Corts que discutírem en comissió, i fins i tot les 
esmenes, però que es va quedar sense aprovar. Sens dubte, si es 
tenia voluntat d’aprovar aquesta llei, algú podia haver 
temporalitzat ade - quadament la seua presentació per a què 
poguera ser aprovada. Estem en juliol del 99 i continuem sense llei 
va- lenciana de residus. El Pla integral de residus no s’ha com - 
plert ni en finançament ni en la seua filosofia.

Des d’Esquerra Unida entenem que és urgent abordar el tema 
dels residus en el nostre país. No es pot esperar més. Estem 
incomplint la legislació mediambiental europea i es - tem 
ocasionant perjudicis molt greus al nostre medi ambi- ent que 
podem pagar car qualsevol dia amb contaminacions dels aqüífers, 
de la terra i en general de tot l’ecosistema.

Un dels elements més clars de biodiversitat al nostre país ho 
constitueixen les zones humides. Malauradament,  la pèssima 
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situació de la major part d’elles és un dels indi - cadors més clars 
de la inadequada i insuficient protecció mediambiental en els 
últims anys. Parlar de la marjal de Pego-Oliva, de les amenaces al 
parc natural de l’Albufera amb infraestructures aberrants, del 
soterrament de la marjal d’Orpesa, de la no publicació del catàleg 
de zones hu- mides, etcètera, ens posa de manifest que al nostre 
país continua vigent la política descrita per la novel·la Cañas y 
barro, on el final de qualsevol zona humida era la seua de - 
saparició per soterrament, dessecació, urbanització etcètera.

Molts indicadors mostren que estem en un estiu amb  uns 
nivells alarmants de recursos hídrics. A més de parlar de 
polítiques d’estalvi d’aigua, de reutilització, volem recordar ací la 
vella frase ecologista: “ El millor pantà és un bon bosc”. Què poc 
s’ha fet, senyor Zaplana, per reforestar els terrenys cremats i que 
no tenen capacitat d’autoregene- ració! En Esquerra Unida 
entenem que calen polítiques de- cidides en aquesta direcció. El 
cicle de l’aigua, la lluita contra l’erosió i la desertització, la 
biodiversitat dels nos- tres boscos, depenen d’aquestes polítiques 
sense estrenar pràcticament.

No podem deixar el tema mediambiental sense fer una 
referència a la contaminació acústica. Els estudis diuen que som 
un dels països amb uns nivells més alts en aquesta contaminació, 
provocada pel transport en primer lloc, però també per l’oci 
nocturn, les activitats industrials i la construcció. Cal una llei de 
prevenció de la contaminació acústica que establisca un marc on 
els ajuntaments puguen dotar-se i aplicar les seues normatives i 
per damunt de tot garantesca a qualsevol ciutadà del nostre país 
unes condi- cions acústiques que el permeten viure en condicions 
saludables. Li recordem que nosaltres presentàrem una llei ja fa 
quatre anys que va ser rebutjada pel seu grup per ana- va a 
presentar-se una. Esperem, desitgem que es presente una llei de 
contaminació acústica, perquè pensem que és una necessitat 
fonamental.

En el tema de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua es 
coneguda la posició crítica d’Esquerra Unida respecte a la llei de 
creació de l’Acadèmica que ens va dur a votar-la negativament. 
Sempre hem pensat que els temes de norma - tiva lingüística són 
temes científics que corresponen a la Universitat, als 
especialistes. No es pot arribar a un con- sens polític al voltant de 
la llei de la gravetat o altres lleis científiques. És senzillament 
entrar en camps impropis de  la política que prompte es 
converteixen en un pantà.

Però la situació en la què ens trobem, Acadèmia sense 
acadèmics, és per a Esquerra Unida la pitjor de totes. El regne de 
la indefinició, en alguns casos de la censura, en molts de 
l’autocensura. En qualsevol cas, una situació que dificulta i 
entrebanca l’ús del valencià en la nostra societat.

Manifestem la disposició d’Esquerra Unida  per a  eixir 
d’aquesta situació que comença a ser un “fracàs històric”, no 
solament per als seus propulsors, sinó per a tota la soci- etat. 
Però només hi ha un camí per a eixir: el respecte a les normes 
lingüístiques de la romanística internacional, la de - fensa de la 
unitat lingüística i el compliment estricte de l’addicional 

47

48

49

50

51

..País

..Ciutadania

..País

..Nació



primera de la llei de creació de l’Acadèmia. Qualsevol altre 
camí serà denunciat per Esquerra Unida perquè sabem que és el 
principi de la mort del valencià. Qualsevol plantejament 
secessionista pretén reduir la nos- tra llengua a un ús 
exclusivament folklòric per a les grans festes. L’única 
possibilitat de que el valencià no siga una espècie a extingir és 
mantenir la unitat de la llengua des del respecte, la defensa i la 
cura de les variants dialectals em - prades en les comarques del 
nostre país.
En qualsevol cas, la nostra tasca com a polítics és po- tenciar 

l’ús del valencià a la societat. En l’escola, en el comerç, en els 
mitjans de comunicació, incentivant la creació literària i artística, 
potenciant el seu ús en la políti - ca amb caràcter exemplificador. 
Sí, senyor Zaplana, el polítics també hem de donar exemple d’açò, 
perquè tenim un paper important cara a potenciar l’ús del valencià. 
En definitiva, creant les condicions per a viure en valencià. Deixem 
als que en saben que clarifiquen els aspectes nor- matius i 
dediquem els nostres esforços a allò que ens és propi com a 
polítics.

En Esquerra Unida estem profundament preocupats pels mitjans 
de comunicació públics, sobre els quals no ha dit res este matí en la 
seua primera intervenció. Preocupació,  en primer lloc, per la 
situació de Ràdio 9 i els seus con- flictes que s’han desenvolupat 
recentment: acomiadament de treballadors, menyspreu de la nostra 
llengua, descens de l’audiència, incompliment dels principis 
contemplats en la llei de creació de Radiotelevisió Valenciana, 
etcètera.

Una cosa pareguda podríem dir en el tema de Canal 9. Ni el 
funcionament ens agradava quan governaven altres partits ni per 
suposat estem de lluny satisfets del seu fun- cionament actual. Uns 
mitjans de comunicació públics per suposat han de ser públics i no 
s’ha d’estar pensant sempre a quin amiguet els venem per així 
poder-los controlar en - cara millor i sense cap tipus de control. 
Però a més a més han de ser de qualitat, formatius, pensats per a 
desenvolu - par la nostra llengua. No poden continuar sent els 
aparell  de propaganda del partit que està governant.

Hi ha exemples en Europa de mitjans de comunicació públics, 
de qualitat i amb elevats nivells d’imparcialitat es - tiga qui estiga 
en el govern de les quals hem d’aprendre. Sempre tenen uns pilars 
en els quals es basen. El respecte a la professionalitat i a la llibertat 
dels seus treballadors i un control social ample.

Diuen que la solidaritat és la tendresa dels pobles. Es- querra 
Unida pensa que la pràctica de la solidaritat dignifi - ca a les 
persones i als pobles. El nostre poble ha donat mostres sobrades de 
solidaritat anant moltes vegades per davant de les institucions 
públiques. La Generalitat Valen- ciana s’ha de comprometre, i no 
ha dit res vosté d’açò, seguint les recomanacions internacionals, a 
dedicar el 0,7% dels seus pressupostos a programes de cooperació 
interna- cional amb els països menys desenvolupats. Entenem tam- 
bé que s’han de millorar de forma molt significativa els 
mecanismes per a què aquests recursos arriben adequada - ment i 
amb eficàcia als llocs i als objectius pels quals s’han concebut.

Ja li hem mencionat la contradicció evident entre la pre - tensió 
de ser “locomotora” i després trobar-se amb la dura realitat de les 
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enquestes europees que ens situen per sota  del 75% de renda 
mitjana de la Unió Europea. Parlem però de la part positiva 
d’aquesta realitat: l’existència     de fons estructurals per al País 
Valencià durant els propers anys. Caldrà fer un esforç per a 
aprofitar-los adequadament, per a realitzar els projectes necessaris 
per a rebre finançament europeu. Li hem de recordar i retreure que 
en temes urgents com la depuració integral del riu Segura a meitat 
de legis - latura passada no s’havia rebut en Brussel·les cap 
projecte per a ser finançat amb fons europeus. S’estan desaprofitant 
molts recursos europeus que haurien de ser claus per a resoldre 
problemes d’infraestructures i mediambientals del nostre país.

Senyor Zaplana, Esquerra Unida farà bandera durant aquests 
quatre anys de les polítiques d’igualtat, al costat de les 
treballadores i els treballadors i els seus sindicats de classe per a 
defensar i desenvolupar les conquestes socials i els serveis socials 
bàsics com l’ensenyament, l’educació, els serveis socials. 
Treballarem per a la cohesió i verte- bració del nostre país, fent de 
la normalització lingüística  un dels eixos prioritaris. Volem una 
societat valenciana jus- ta, lliure, solidària i respectuosa amb el 
medi ambient.

Des de l’oposició, senyor Zaplana, des del nostre vot negatiu a 
la seua candidatura, ens comprometem a donar resposta als grans 
reptes que la nostra societat té hui plante - jats. Amb lleialtat, amb 
rigor, amb treball, però també des de la il· lusió i l’esperança.

Res més i moltes gràcies, senyora presidenta. (Aplaudi- ments 
des d’un sector de la cambra)
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El senyor Olivas Martínez:

Molt excel·lent presidenta de les Corts Valencianes. Il· lustres 
diputades i diputats.
Comparezco ante este Pleno de las Cortes Valencianas como 

candidato propuesto por el Grupo Parlamentario Po- pular para la 
Presidencia de la Generalitat Valenciana.

Como saben sus señorías, el pasado 9 de julio de 2002 el 
Presidente de la Generalitat Valenciana presentó su   escrito de 
renuncia al cargo en esta Cámara por motivos personales, y el día 
10 de julio fue nombrado ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Esta nueva situación ha puesto en marcha los mecanismos de 
elección del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, y el 
consiguiente debate de investi- dura en las Cortes Valencianas.

Deseo iniciar mi discurso felicitando al anterior presi- dente de 
la Generalitat, Eduardo Zaplana, por su nombra- miento como 
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Le deseo los mayores 
éxitos en su nueva responsabilidad, que estoy seguro afrontará 
con el mismo espíritu de entrega y eficacia con que ha 
desempeñado la alta responsabilidad de president de la 
Generalitat Valenciana durante los últimos siete años.

También quiero manifestar mi satisfacción por el grado de 
normalidad que han demostrado todas nuestras institu- ciones en 
estos momentos, lo cual es un signo más de madu- rez del 
funcionamiento de la Generalitat Valenciana, y de todas nuestras 
instituciones de autogobierno.

Señorías, la Comunidad Valenciana de hoy es una comu- nidad 
moderna y cohesionada, capaz de enfrentar nuevos desafíos, con 
la capacidad de liderazgo que en estos años hemos ido 
acumulando. No en vano los últimos siete años han constituido la 
etapa más prolongada de bienestar, creci- miento, y desarrollo de 
la Comunidad Valenciana. Compa- rezco, pues, ante ustedes con 
un programa de gobierno basa- do en tres premisas a mi juicio 
fundamentales:

La primera, la continuidad con el proyecto del Partido Popular 
que se inició en 1995. La segunda, la fidelidad al compromiso que 
el Partido Popular adquirió con el electo- rado en las elecciones 
de 1999, el cual sigue vigente, y con renovada ilusión. Y la 
tercera, el cumplimiento al cien por cien de los compromisos que 
constituyeron el programa de gobierno con el que Eduardo 
Zaplana obtuvo la confianza de las Cortes Valencianas en 1999.

Por ese motivo, el programa de gobierno con el que soli- cito 
la confianza de la Cámara es el de la finalización de los 
compromisos adquiridos y la afirmación en los principios, estilo 
de gobierno y líneas políticas de trabajo que tan extraordinarios 
resultados han dado a nuestra comunidad. Ese programa está 
sustentado por un Grupo Parlamentario y un partido unidos y 
cohesionados, que encarnan con clari- dad el valor de la 
renovación.

Un partido que tiene suficiente vigor interno como para hacer 
frente a los cambios en cualquier momento, sin las convulsiones 
que caracterizan a otras formaciones, y con la rotunda 
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coincidencia de todos en cuanto a lo que se debe hacer, las 
personas que mejor pueden liderar el proceso y el momento 
preciso en el que acometer nuevas estrategias.

Señorías, la mejor garantía que les puedo ofrecer para que 
otorguen su plena confianza al programa de gobierno que les 
propongo, no es otra que la valoración tan positiva que, desde 
todos los puntos de vista, recibe la acción reali- zada hasta el 
momento. Me permitirán, pues, que me deten- ga brevemente en 
resaltar los elementos que considero más relevantes de esta etapa.

Si tuviera que destacar el activo más importante que ha 
atesorado la Comunidad Valenciana en estos años, diría que ha 
sido, sin duda, la confianza en sí misma, la recuperación de su 
autoestima, el convencimiento profundo de sus poten- cialidades 
y la rentabilidad social –si me permiten la expresión–, que 
conlleva contar con una sociedad cohesionada y orgullosa de su 
pasado, su presente y su destino.

En tan solo siete años hemos sido capaces de darle la vuelta, 
como se dice coloquialmente, a la Comunidad Valen- ciana, 
pasando de una etapa de cierre de un agotado ciclo político, a una 
nueva con un proyecto ilusionante y diferen- ciado del anterior que 
caló entre los electores, como se corroboró en los últimos 
comicios.

La sociedad valenciana se había convencido de que había otra 
forma de hacer las cosas que era mucho más efi- caz. Hoy la 
Comunidad Valenciana dispone de un proyecto orientado hacia el 
futuro, con rumbo seguro y en la direc- ción adecuada. Había que 
construir los pilares básicos de una nueva concepción de 
comunidad. Sin las eternas asig- naturas pendientes que asfixiaban 
nuestros impulsos y lle- naban de sombras nuestras perspectivas de 
desarrollo. Allí donde había desánimo y pesimismo, había que 
generar auto- estima e ilusión. En donde se carecía de conexiones 
viarias, planes estratégicos de futuro o instrumentos que aseguraran 
la solidez de nuestra sociedad, pusimos las bases para dotar- nos de 
un capital público en infraestructuras y proyectos de relevancia, 
con gran rentabilidad social, que pronto han dado sus frutos.

Afortunadamente las actuales magnitudes económicas como el 
empleo, el crecimiento del PIB, las exportaciones, la creación de 
empresas o el avance en la convergencia con la UE revelan un 
cambio sustancial en la fortaleza de nues- tra economía.

Desde 1995 el crecimiento económico acumulado ha sido del 
28’l%, según los datos oficiales de la Contabilidad Regional del 
INE, conocidos hace menos de una semana. Al nivel de la 
economía estadounidense, 4 puntos superior a la media española, 
11,4 puntos más que la media europea y 20 puntos más que Japón.

Este crecimiento ha generado empleo y reducido el paro, 
arrojando un balance muy superior al de la media española y 
significativamente superior al peso ponderado de nuestro producto 
interior bruto en el conjunto nacional. En este tiempo el empleo ha 
crecido un 36% y se ha reducido nues- tra tasa de paro un 53%. 
Nuestra brecha en la tasa de paro respecto a la Unión Europea se ha 
reducido de 10 puntos porcentuales a solo 2,5 puntos, en tan solo 
cinco años. Parece fácil conseguir estos resultados. Pero en 1994 
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no es que pareciera difícil resolver el problema del paro, es que 
parecía absolutamente imposible.

Y antes de que les tiente a algunos grupos de la oposi- ción 
devaluar el enorme rédito alcanzado en la comunidad 
atribuyéndolo a la buena coyuntura nacional o internacional, les 
diré que además de llevar siete, repito, siete años de coyuntura, que 
son un buen número de años para llamarlo coyuntura, el buen 
comportamiento de la Comunidad Valenciana en materia de 
empleo es cada vez mejor, si se lo compara con el de la economía 
española o el de la Unión Europea.

Como resultado de esta etapa, la convergencia real, tanto en 
renta per cápita como en empleo, nos ha permitido pasar de un 
índice del 73% del PIB per cápita en 1994, a superar el 80%, 
ganando asi más de siete puntos de convergencia real con los 
países más avanzados de Europa.

En definitiva, señorías, durante estos siete años, nuestra 
Comunidad  ha  liderado  el  crecimiento  en  España.   Han 
aumentado las exportaciones un 61%, y seguimos siendo la 
autonomía con mejor saldo comercial exterior y la segunda en 
cuanto a volumen de exportaciones, con una tasa de cobertura 
situada en el 117%, muy superior todavía a la media española, del 
75%.

Hemos sido líderes en crecimiento en el último año con un 
3’4%, y lo que es más importante, durante todo el perío- do 1995-
2001 hemos mejorado nuestra participación en el PIB nacional en 
0’33 puntos. Este resultado lo sabrá apre- ciar bien esta Cámara, 
que vio cómo la Comunidad Valen- ciana retrocedía, y repito, 
retrocedía, 0,6 puntos, el doble de lo que se ha ganado ahora, 
entre 1992 y 1995.

Todo ello se ha traducido en un apreciable e incontesta- ble 
progreso social general al que, sin lugar a dudas, ha con- tribuido 
la acertada política de concertación y diálogo social del que los 
dos grandes acuerdos como el Avef y el Pavace son ejemplos 
contrastados. Por tanto, no hay razón alguna para variar este 
modelo, sino al contrario, debemos profun- dizar en su propia 
dinámica e intensificar el éxito obtenido. Lo razonable es seguir 
por la senda que tan buenos resulta- dos está dando.

Señorías, el programa de gobierno que someto a su con- 
sideración reitera mi compromiso prioritario por la creación de 
empleo, un compromiso que siempre ha ido unido, en la gestión 
del gobierno, al diálogo social.

Nuestro objetivo sigue siendo conseguir el pleno empleo, hacer 
posible que cualquier valenciano o valenciana que esté en edad de 
trabajar y quiera hacerlo, encuentre su oportuni- dad. Para que eso 
sea posible, me reafirmo en la estrategia que se dirige a favorecer 
la creación de empresas, con una especial atención a nuestras 
pequeñas y medianas empresas y a la empresa familiar, que son 
en definitiva el motor de nuestro crecimiento. Solo en los tres 
últimos años de legisla- tura, se han creado 17.000 nuevas 
empresas valencianas más. Señorías, el esfuerzo realizado en los 
últimos años en las infraestructuras básicas para la Comunidad ha 
sido enorme, y todavía va a ser mayor. Todo ello nos permite 
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contar en estos momentos con un enorme potencial de 
crecimiento real. A la pujanza económica valenciana desplegada 
por el conjunto de nuestras empresas y nuestros profesionales, 
han contribuido las políticas públicas de infraestructuras y trans- 
porte que han articulado el territorio. Somos un pujante ámbito de 
creación de riqueza valorado y considerado,  que
ya no pasa desapercibido en el mundo.

Hace solo unos años hablar del AVE, del Plan hidrológi- co 
nacional, del corredor mediterráneo o de los grandes pro- yectos 
emprendidos desde el Gobierno Valenciano, era siempre 
sinónimo de quejas, asignaturas pendientes o recla- maciones 
eternamente insatisfechas.

Con la nueva concepción de gobierno implantado desde 1995, 
las infraestructuras comienzan a llegar a esta comuni- dad, que 
proyecta una imagen real de modernidad, dinamis- mo y de 
espacio de oportunidades que nos ha convertido en polo de 
atracción internacional. Porque podemos decir, con satisfacción, 
que contamos con un modelo económico sóli- do, bien 
diversificado, con autonomía y repleto de sinergias que articulan 
internamente nuestra comunidad. Ahora sí podemos equiparamos 
y competir con garantías de éxito en igualdad de oportunidades.

Tenemos la seguridad de que ni la energía, ni el agua ni las  
infraestructuras  ni  el  uso  y  ordenación  del territorio, serán ya 
factores limitativos de nuestro crecimiento. Tengo el 
convencimiento de que estos elementos que por primera vez 
tenemos asegurados con suficiencia son, junto con nues- tro 
primer recurso productivo, el capital humano, los pro- pios de una 
economía moderna de progreso. Este es el modelo que queríamos 
crear hace siete años y que en estos momentos, nos permite 
afrontar un futuro esperanzador para nuestra comunidad.

Permítanme señorías que me refiera a alguno de los aspectos 
relevantes de estos cuatro elementos.

En materia energética, la creación de la Agencia Valenciana de 
la Energía nos ha permitido diseñar y gestio- nar la política 
energética de la Comunidad, de conformidad con parámetros de 
diversificación y ahorro energético, pro- tección del medio natural, 
reducción de nuestra dependencia externa, y consideración de 
nuestro equilibrio territorial y desarrollo industrial.

Señorías, la política energética ha sido una de las priori- dades 
del Gobierno en estos últimos años. Hace apenas unos días 
asistíamos en el Palau de la Generalitat a la formaliza- ción de la 
participación accionarial de las tres empresas eléctricas más 
importantes de España en la planta regasifi- cadora de Sagunto. Sin 
duda es una buena noticia para la Comunidad Valenciana, para su 
economía y para sus ciuda- danos. No en vano su construcción 
generará 2.000 empleos más y su funcionamiento 300 puestos de 
trabajo estables.

Compartirán conmigo que se trata de una infraestructu- ra de 
carácter estratégico de primer orden en el ámbito nacional e 
internacional, que favorecerá el incremento de la competencia en el 
mercado del gas y contribuirá definitiva- mente a resolver nuestro 
déficit energético. La nueva rega- sificadora cubrirá con garantías 
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nuestras necesidades pre- sentes y las de al menos los próximos 
veinte  años.

Con el Plan de infraestructuras eléctricas, el Plan de gasificación 
de la Comunidad Valenciana y los primeros parques del Plan 
eólico, que comenzarán a funcionar en el 2003, habremos puesto 
los pilares para asegurarnos un futu- ro acorde con nuestras 
necesidades actuales y de futuro.

Pero si importante es la energía señorías, no menos cru- cial es 
el agua, como recurso esencial para el desarrollo de nuestra 
Comunidad. Y me permitirán que antes de hablar del trasvase me 
refiera al primer paso al que nos comprometi- mos: la política de 
ahorro hídrico, de modernización de regadíos históricos y de 
depuración de aguas, que ha tripli- cado en siete años el volumen 
de aguas reutilizadas en la Comunidad Valenciana. 
Aproximadamente representa ya la mitad del volumen potencial de 
trasvase que figura en el Plan hidrológico nacional.

Pero a pesar del esfuerzo desplegado, no se consigue eli- minar 
el estrangulamiento que representa nuestro déficit his- tórico de 
recursos hídricos, razón por la cual la aprobación del Plan 
hidrológico nacional era una cuestión de Estado especialmente 
compleja y no exenta de tensiones políticas y territoriales y que hoy 
es ya una realidad incuestionable. De hecho, el inicio de la 
ejecución de las obras antes de finali- zar la presente legislatura, 
constituye un motivo de enorme satisfacción y orgullo para 
nosotros, como miembros del Partido Popular.

Al solicitar la confianza de la Cámara a mi programa de 
gobierno, quiero solicitar a sus señorías y al conjunto de grupos y 
formaciones políticas, el respaldo   incuestionable de todos los 
grupos a la ejecución del Plan hidrológico nacional, abandonando 
tibiezas y posturas dubitativas.

La suficiencia energética e hídrica no garantiza per se un 
crecimiento equilibrado sin una vertebración territorial en materia 
de infraestructuras de transportes. Así, los puertos de la 
Comunidad Valenciana son y serán infraestructuras clave para 
nuestro desarrollo y nuestro compromiso con todos sigue siendo 
plenamente vigente.

Con el Plan estratégico del puerto de Valencia tenemos la 
seguridad de que vamos a consolidar su importancia estratégica y 
regional y a fidelizar a tos usuarios con una oferta de servicios 
competitiva. Como sus señorías conocen, el puerto de Valencia es 
líder en cuanto al movimiento total de mercancías en el 
Mediterráneo, habiendo superado recientemente a su competidor 
nacional más próximo.

Desde el punto de vista económico, estos datos han de 
entenderse como un hito más en la decisión de consolidar en 
Valencia un puerto interoceánico, y, al tiempo, convertirla en 
capital económica del Mediterráneo peninsular.

El Gobierno que me dispongo a presidir si sus señorías me 
otorgan su confianza, se compromete a impulsar la inte- gración 
de todas las actuaciones portuarias a realizar en la Comunidad. 
Desde el proyecto Sagunto Megaport que con- figurará una zona 
complementaria y de expansión del puer- to de Valencia, pasando 
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por el puerto de Alicante, cada vez más un puente logístico con el 
norte de Á frica que nos pro- ponemos fortalecer, hasta el puerto 
de Castellón, que está teniendo también un importante proceso de 
transformación, y junto con el aeropuerto va a permitir a esta 
provincia, dis- poner de más conexiones modernas y adaptadas a 
su dina- mismo económico.

Señorías, para afianzar nuestra capacidad competitiva, y 
asegurar nuestra sólida presencia en el mercado, quisiera recabar 
de la Cámara el más amplio de los consensos en torno a las 
infraestructuras tan vitales como las portuarias, que tan decisivo 
papel han de desempeñar en el futuro tal y como se deduce de los 
trabajos del Libro blanco del trans- porte de la Unión Europea.

Por otra parte, el Plan de transportes de la Comunidad 
Valenciana crea un sistema en el que los principales ele- mentos 
son dos nuevos centros intermodales, Valencia y Alicante, en los 
que tendrán origen tres subsistemas metro- politanos de 
transportes integrados por redes de cercanías y metro o tranvía. 
Este sistema permitirá extender los benefi- cios de la alta 
velocidad a todo el territorio de nuestra Comunidad.

Pero con todo, energía, agua y transportes actúan sobre un 
territorio limitado y no renovable. Esta circunstancia ha inducido 
al Gobierno Valenciano a aprobar recientemente un documento 
esencial para la estrategia española de des- arrollo sostenible, en 
el contexto de las directrices plantea- das por la Unión Europea.

La lucha contra la desertificación del territorio es tam- bién 
una prioridad del Gobierno Valenciano y, en conse- cuencia, 
planteamos que la estrategia española de desarrollo sostenible 
haga hincapié en la lucha contra la degradación de nuestros 
suelos, como una necesidad económica, social y medioambiental 
de incuestionable primer orden. Para ello, y como después tendré 
ocasión de explicar a sus señorías, pre- tendo impulsar el proceso 
de elaboración de la estrategia para el desarrollo sostenible de la 
Comunidad Valenciana.

A partir de una política activa sobre energía, agua, trans- porte y 
territorio, se puede iniciar una nueva etapa de nues- tro modelo de 
desarrollo, si se complementan con las políti- cas de investigación, 
desarrollo e innovación puestas en marcha desde el inicio de la 
legislatura. La aprobación del Plan valenciano de I+D+I, las 
acciones de gobierno empren- didas a lo largo de estos tres años y 
la realidad de los presu- puestos de la Generalitat Valenciana, han 
cumplido con cre- ces aquella perspectiva. En este sentido el Plan 
valenciano se marca como objetivo que los gastos en I+D+I 
alcancen en el año 2006 el 2% de nuestro PIB.

Nuestro compromiso sigue vigente y no sólo es una cuestión de 
voluntad política. Se trata de una de las necesi- dades más 
acuciantes de nuestro sistema productivo. La I+D+I es cosa de 
todos y no sólo de las administraciones públicas.

Señorías, como ven, estamos apostando de forma deci- dida por 
hacer de la Comunidad Valenciana, un nuevo espa- cio tecnológico 
y de innovación, y reclamo de la Cámara su apoyo y colaboración 
en esa apuesta de futuro. En esa direc- ción, hasta el final de la 
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legislatura contamos con tiempo suficiente como para que mi 
gobierno, caso de obtener la confianza de la Cámara, plantee la 
realización de un con- junto de actuaciones concentradas en dos 
espacios de la Comunidad Valenciana –Valencia, Sagunto y 
Castellón y Alicante-Elche–, que permitan la construcción de 
infraes- tructuras de innovación y transferencia tecnológica, así 
como la incubación, creación y desarrollo de empresas de base 
tecnológica.

Estos parques científico-técnicos contarán con ayudas 
suplementarias financieras y para la creación de empleo, para la 
realización de proyectos empresariales de investiga- ción y 
desarrollo. En particular, se promoverá la financia- ción de 
operaciones de riesgo –capital semilla, capital de arranque, 
etcétera– combinando esta financiación con ini- ciativas 
empresariales que se generen en las universidades y centros 
europeos de empresa e innovación.

Nuestro compromiso va a seguir centrado en la configu- ración 
de un sector empresarial valenciano, vinculado a los nuevos 
sectores tecnológicos, y en la creación de instrumen- tos propios 
orientados a la financiación de estas  actividades.

Señorías, mi gobierno se propondrá también introducir nuevas 
formas de ayuda a las pymes, como la promoción de procesos de 
calidad en la producción industrial, un aspecto que considero clave 
en ese futuro.

La cultura de la calidad constituye hoy día un requisito 
inexcusable para acceder a los mercados, en los que se encuentran 
situadas las empresas y, especialmente, aquellos a los que 
aspiramos a entrar.

En otro orden de cosas, señorías, mi gobierno se com- promete 
también a apoyar el proceso de apertura e implan- tación en el 
exterior de nuestras pymes.

Es ésta la línea de actuación estratégica más adecuada para la 
mejora de la actividad empresarial y de la competiti- vidad de 
nuestras empresas en un escenario de globalización. Esta suma de 
factores a los que acabo de hacer referen- cia, que alimentan la 
competitividad de nuestro tejido social y económico, no tendrían 
un anclaje sólido de no producir- se en el entorno de un territorio 
como el de la Comunidad Valenciana, que por primera vez dispone 
de un análisis y de
una definición de conjunto.

El Proyecto de ley de ordenación territorial que aprobará 
próximamente mi gobierno pondrá las bases para la definición del 
futuro de nuestra comunidad en las próximas décadas, ya que 
plantea un nuevo marco de actuación territorial, coheren - te con 
la idea del desarrollo sostenible, y en el que la agricul - tura, el 
medio ambiente y la protección de nuestro entorno natural, se 
integran en un marco ordenado que permite el cre - cimiento 
económico y el respeto a nuestros valores  naturales.

En él se definirán usos económicos del territorio, la pro- 
tección de nuestro litoral, de nuestro patrimonio natural, el 
desarrollo del interior de la comunidad o la lucha contra la 
desertificación.
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La Comunidad Valenciana contará por primera vez con un 
proyecto coherente y definido para el cual solicitaremos el 
máximo consenso de esta Cámara.

Mi gobierno quiere reservar un papel fundamental en materia 
de desarrollo sostenible a la agricultura.

Con el fin de reducir el minifundismo y consolidar un modelo 
de agricultura cada vez más profesionalizado, soste- nible 
económica y medioambientalmente, se aprobará tam- bién la Ley 
de ordenación y modernización de las estructu- ras agrarias, la 
cual asume una idea moderna de agricultura, acorde con los usos 
sostenibles del territorio, y que entiende de la necesidad del 
desarrollo rural en base a criterios de calidad, ecología, salubridad 
e higiene de los alimentos, que son los que van a marcar el futuro 
de la política agraria común, hoy en profunda revisión.

En relación con este tema, quiero trasladar aquí un men- saje 
de confianza sobre las posibilidades y el futuro de nues- tro sector 
agrario. Estoy convencido de que la agricultura de la Comunidad 
Valenciana tiene futuro, y en garantizar el mismo volcaré mi 
mayor esfuerzo.

Otro ejemplo de esta nueva política integral y respetuo- sa con 
el entorno natural lo constituye el ambicioso proyec- to de la Ruta 
Azul, que va a permitir transformar radical- mente y potenciar los 
espacios de oportunidad de los que dispone Valencia, su entorno 
metropolitano, conectándolo con el norte de la comunidad.

Pocas áreas metropolitanas de su tamaño cuentan con espacios 
de tanta calidad ambiental como El Saler o L’Albufera, una costa 
con enormes potencialidades, dos puertos como los de Valencia y 
Sagunto, y una ubicación estratégica dentro del corredor 
mediterráneo, con unas comunicaciones extraordinarias con el 
centro de la penínsu- la, Europa y el norte de Á frica.

Se trata, sin duda, de uno de los principales proyectos europeos 
a realizar en el centro de la Comunidad Valenciana que atraerá la 
atención económica de todo el planeta.

Señorías, mi gobierno considera que el medio ambiente 
participa con intensidad en el concepto de calidad de vida de los 
ciudadanos.

Quisiera recordarles que la superficie...

La senyora presidenta:

Senyories, silenci.

El senyor Olivas Martínez:

...arbolada ha crecido un 30% desde 1995, y que dispo- nemos 
de un catálogo de zonas húmedas...

La senyora presidenta:

Un moment, senyor Olivas.

El senyor Olivas Martínez:
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...que mi gobierno aprobará de forma inmediata...

La senyora presidenta:

Senyories, silenci, per favor.

El senyor Olivas Martínez:

...con un elevado nivel de protección.
De hecho, ha aumentado la superficie protegida hasta el 26% del 

territorio, desde un inicial 3% del territorio prote- gido en 1995.
A estos datos tan positivos hay que añadir el Plan inte- gral de 

residuos de la Comunidad Valenciana, con el Plan de residuos 
agropecuarios y urbanos.

En materia de incendios forestales, continuarán aumen- tando 
los medios necesarios para su prevención y extinción, para mejorar 
todavía más si cabe los resultados obtenidos en los últimos años.

En relación a la industria, la protección del medio ambiente 
dispondrá de un buen instrumento en el sistema de gestión 
medioambiental en zonas industriales. Se trata de un proyecto 
estratégico que plantearemos en estrecha coheren- cia con el sexto 
Programa de acción de la Unión Europea y la Estrategia Española 
de Desarrollo Sostenible.

Señorías, en materia de calidad ambiental es preciso continuar la 
labor emprendida en estos años, con la elabora- ción de una norma 
legislativa para la mejora de la calidad ambiental en la 
comunidad...

La senyora presidenta:

Señora Moreno, por favor.

El senyor Olivas Martínez:

...con medidas concretas de coordinación para la apli- cación de 
las normativas de residuos, contaminación atmosférica y vertidos, y 
de creación de una ventanilla única para la tramitación de proyectos 
y planes con inci- dencia ambiental.

En esta norma se reservará un papel preponderante a la 
atribución de competencias a las administraciones locales, 
buscando la unificación de procedimientos y la tramitación rigurosa 
a la vez que ágil de los procedimientos administra- tivos de 
naturaleza ambiental.

Sin lugar a dudas, señorías, nuestros espacios naturales son uno 
de los más importantes activos con los que cuenta nuestro turismo, 
y este es uno de los grandes ejes estratégi- cos de nuestro modelo 
de desarrollo, que ha recibido nuevas aportaciones que nos han 
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permitido crecer en diversifica- ción y en calidad, consiguiendo una 
oferta de ocio y cultura muy superior.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias es ya el espacio de 
divulgación científica y cultural más importante de Europa. El 
Museo de las Ciencias y L’Hemisfèric han enriquecido y 
diversificado notablemente la oferta turística de Valencia.

Del Proyecto Cultural de Castellón son ya realidad tres de sus 
espacios: el Espai d’Art Contemporani, el Teatro Principal y el 
Museo de Bellas Artes.

Señorías, el programa de gobierno para el que solicito su 
confianza pretende culminar la tarea de ejecución de los grandes 
proyectos de ocio y de cultura de la Generalitat Valenciana.

La próxima apertura del Oceanogràfic y la posterior del 
Palacio de las Artes, del Auditorio y Palacio de Congresos de 
Castellón y Peñíscola, junto con la Ciudad de las Artes Escénicas 
de Sagunto y la Ciudad de la Luz de Alicante, constituyen una 
magnífica culminación para el año próximo de un conjunto de 
proyectos que han cambiado la fisonomía cultural de la 
Comunidad Valenciana, y la han dotado de una infraestructuras 
culturales y de ocio de primera magnitud, reconocidas 
internacionalmente.

El Palacio de Congresos de Valencia es ya una realidad, y 
confirmo que muy pronto lo será también el Palacio de Congresos 
de Alicante.

Y en las próximas semanas se firmarán los documentos...

La senyora presidenta:

Silenci, per favor.

El senyor Olivas Martínez:

...precisos y se constituirá una fundación entre la Generalitat, 
la Fifa y la Federación Española de  Fútbol, para promover en 
Valencia la construcción del Museo del Fútbol.

Lo cierto es que los resultados nos han dado la razón. No nos 
ha ido mal en relación con otras comunidades recepto- ras de 
turismo, y habría que pensar qué hubiera sucedido de no haber 
emprendido acciones decisivas como las tomadas en estos años.

Mi programa de gobierno va a apostar por la conexión entre 
los grandes proyectos para multiplicar su impacto, y para que 
cristalice una marca única, que nos asegure una política de 
marketing coherente, potente y que se conozca en todo el mundo.

Para ello, si obtengo la confianza de sus señorías, mi gobierno, 
en el marco de la planificación regional de la ofer- ta turística que 
permita un disfrute integral de las visitas, y con el fin de destacar 
la imagen propia de la comunidad en el ámbito internacional, 
planteará la constitución de un con- sorcio para la imagen y 
promoción de los grandes proyectos de la Comunidad Valenciana.

Junto a ello, nos proponemos realizar un ambicioso pro- yecto 
de apoyo al turismo rural y al desarrollo de nuestras comarcas del 
interior que permitirá garantizar el equilibrio territorial de nuestra 
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comunidad.
No en vano, el Gobierno de la Generalitat Valenciana ha hecho 

de la vertebración territorial y social uno de sus obje- tivos 
primordiales.

Señorías, les consta que la Comunidad Valenciana ha 
experimentado con los gobiernos del Partido Popular un enorme 
crecimiento presupuestario en el gasto social. Hoy, nuestro  
escenario social  es  coherente con la  apuesta   por

hacer de esta comunidad un espacio de integración y bien- estar del 
colectivo.

En materia educativa, mi gobierno intensificará su aten- ción de 
manera significativa, ya que para nosotros no cons- tituye un 
elemento accesorio ni un recurso retórico. Muy al contrario, recibe 
la máxima consideración, puesto que es a la vez una garantía de la 
igualdad de oportunidades, y un elemento imprescindible para la 
competitividad regional.

Por ambos motivos, desde que en 1995 el Partido Popular 
asumió las responsabilidades de gobierno, hemos realizado un 
enorme esfuerzo para hacer posible el cumpli- miento de la Logse. 
Y en este sentido, cuando finalice el proceso de adecuación de los 
centros al mapa escolar, el Gobierno Valenciano habrá invertido 
más de 1.364 millones de euros.

En cuanto al desarrollo de la Ley de ordenación univer- sitaria, 
mantengo la convicción de que los principios de cali- dad, 
participación social y conexión con la sociedad, repre- sentan un 
avance esencial para que las universidades, tan importantes en 
nuestro modelo de desarrollo, actúen de motor de progreso en 
nuestra comunidad.

Señorías, una parte primordial del programa de gobier- no para 
el que solicito la confianza de la Cámara está cen- trada en las 
políticas sociales y de incremento del bienes- tar que permiten 
repartir todos los beneficios del progreso económico.

Al comienzo de esta legislatura, el Gobierno asumió la 
necesidad de abordar nuevas fórmulas de gestión para con- solidar 
e incrementar nuestras actuales cotas de bienestar social. Se trataba 
de romper moldes con políticas del subsi- dio, y apostar por 
aquellas otras fórmulas que permitan aten- der adecuadamente las 
nuevas necesidades sociales con vocación de universalidad.

Hoy en día, garantizar unos servicios públicos de cali- dad 
puede precisar la introducción de nuevos modelos que 
complementen a los actuales, y que hagan posible una mayor 
participación de la iniciativa privada en su  provi- sión y gestión. El 
hospital de Alzira y la gestión de las lis- tas de espera, tan 
criticadas aquí cuando fueron aprobadas, han sido ejemplos 
prácticos de esos novedosos plantea- mientos, copiados con 
posterioridad en otros muchos luga- res de España.

El presupuesto de la Generalitat Valenciana destinado a la 
sanidad pública ha crecido más del 60% desde 1995, y se ha 
avanzado en un sistema integral de salud que incluye acciones de 
promoción, prevención, asistencia y rehabilita- ción. La sanidad 
valenciana ha sabido dar un salto muy sig- nificativo a través del 

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

..Terra

..Govern

..Generalitat

..Terra

..Comunitat

..Govern

..Comunitat

..Govern

..Regió

..Govern

..Govern

..Comunitat

..Govern

..Govern

..Espanya

..Generalitat



Plan de salud, del desarrollo de pro- gramas preventivos y de 
fomento de hábitos de vida saluda- bles, o a través de los planes de 
humanización. En este sen- tido, me comprometo a presentar 
próximamente a esta Cámara el proyecto de Ley de Salud Pública 
que, junto a las leyes que se encuentran actualmente en estas 
Cortes, consti- tuirán un bloque normativo de gran eficacia para la 
moder- nización de nuestra sanidad.

Y no dudaremos en impulsar nuevas formas de gestión sanitaria 
en los centros hospitalarios públicos valencianos, experiencia que 
trasladaremos también a la gestión prima- ria. La aprobación 
inminente del Plan integral de La Fe, y el desarrollo o construcción 
de las nuevas infraestructuras sanitarias en Elche, Torrevieja, y el 
hospital   sociosanitario en el antiguo edificio del Doctor Peset, y 
las importantes reformas de los de Elda, Denia, Alcoy y 
Villajoyosa, con- forman un escenario sanitario acorde con las 
necesidades más exigentes de los ciudadanos, que obliga a 
continuar con la política de inversiones en infraestructuras 
sanitarias pla- nificadas hasta el año 2010.

La senyora presidenta:

Señor Vicente…

El senyor Olivas Martínez:

Hace menos de un año que el Gobierno Valenciano se 
comprometió a crear una Agencia Sociosanitaria y lo hará en muy 
breve plazo, con el fin de impulsar la atención a aquellas personas 
que tienen, al mismo tiempo, unas necesi- dades importantes y 
continuadas de servicios de salud y de servicios sociales.

Como se termina de poner de manifiesto, la apuesta de los 
gobiernos del Partido Popular en materia social ha sido clara y 
definida en los últimos siete años, y la piedra angu- lar de ella es, 
desde luego, la creación de empleo. En el caso de ser investido 
presidente, seguiré desarrollando con una especial intensidad las 
políticas de inserción que tan buenos resultados en materia de 
creación de empleo nos han repor- tado durante los últimos 
ejercicios.

En materia de formación profesional ocupacional, pro- 
cederemos en las próximas semanas a aprobar y poner en marcha 
el Plan Valenciano de Formación Profesional, a la creación y 
puesta en marcha del Instituto Valenciano de   las Cualificaciones 
Profesionales y del Observatorio Pro- fesional, y al 
funcionamiento efectivo de una Red Experimental de Centros 
Integrados de Formación Profesional. Todo ello previa 
negociación con los agentes económicos y sociales de nuestra 
Comunidad. El desarro- llo en la Comunidad Valenciana de la 
Ley orgánica de la Formación Profesional y las  cualificaciones  
será  una  de las prioridades  de  mi Gobierno.

En materia de fomento del empleo, vamos a impulsar la 
reordenación de la jornada laboral generadora de empleo, 
favoreciendo la conciliación de la vida laboral y familiar, 
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apoyando la creación de guarderías en el seno de las empre- sas y 
la actividad emprendedora en las mujeres. En 1999 asumimos el 
compromiso de crear 150.000 nuevos empleos, y en la actualidad 
ya han sido creados 215.000. De ellos un 53% han sido de 
mujeres. En estos momentos debemos insistir con mayor empeño 
que nunca en la creación de empleo de calidad y en la mayor 
incorporación de la mujer al mercado de trabajo.

Pensemos también que la autonomía de las mujeres en el 
ámbito económico es uno de los elementos imprescindibles para 
luchar contra la violencia o las agresiones en el ámbito familiar. 
En este sentido parece indudable que la ampliación del Programa 
de rentas activas de inserción para el colecti- vo de mujeres 
maltratadas, previsto en el Real Decreto 5/2002, es una gran 
medida que pretendemos completar con otras iniciativas.

También, y en el marco del diálogo social, se impulsarán los 
acuerdos necesarios para que se considere prioritario en el acceso 
al empleo a las mujeres que han sido maltratadas, dado que la 
dependencia económica es uno de los factores determinantes en el 
mantenimiento de la situación de riesgo. Para lo cual se 
habilitarán en los presupuestos del próximo año las 
correspondientes ayudas presupuestarias.

Los programas y las acciones emprendidas por el Gobierno 
Valenciano en los últimos años han permitido avances muy 
significativos para la autonomía de las muje- res, su incorporación 
al trabajo, y a los cambios decididos en pro de una auténtica 
igualdad de oportunidades.

Si obtengo la confianza de la Cámara, el Proyecto de  ley de 
igualdad entre hombres y mujeres será remitido por mi gobierno a 
estas Cortes en el próximo período de sesio- nes, impulsando 
medidas eficaces para combatir el desem- pleo femenino y que 
tiendan a corregir las desigualdades salariales entre hombres y 
mujeres. Se aprobarán iniciati- vas para potenciar una nueva 
distribución de las formas de trabajo, con horarios flexibles y 
revisando las ayudas ins- titucionales, para que las personas 
dependientes en el seno de la familia tengan una nueva forma de 
conciliación de trabajo y familia.

En cuanto al proceso de inmigración, cabe señalar que desde 
1998 hasta ahora los extranjeros afiliados a la Seguridad Social en 
nuestra comunidad han crecido por enci- ma del 385%, y que el año 
pasado el 10% de los niños naci- dos en nuestra comunidad fueron 
hijos ya de inmigrantes.

Esta es ahora una tierra de inmigración, afortunadamen- te. 
Porque es indispensable que lleguen a nosotros personas 
procedentes de otros países, si bien deben hacerlo de forma 
regulada y sin dar opción a que se organice la inmigración ilegal, 
que es caldo de cultivo de mafias y de corrupción, pero además, no 
lo dudemos, de desarraigo y de margina- ción sin límites.

Hemos sido conscientes de la importancia que tiene la atención 
social y la integración de los inmigrantes en nues- tra comunidad, y 
por eso en los últimos años se viene impul- sando una serie de 
actuaciones presididas por un principio básico, el principio de la 
normalización. Con la normaliza- ción pretendemos que el acceso 
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de los inmigrantes a los recursos se realice en condiciones de 
igualdad con el resto de los ciudadanos y se eviten las puertas 
falsas, las entradas singulares, que sólo llevan a que la integración 
real y efecti- va no sea posible.

Hemos de seguir impulsando políticas integrales de atención e 
integración social de los inmigrantes, políticas activas en el ámbito 
educativo, en salud y en vivienda. Hasta el mes de abril del 
presente  ejercicio se habían     aprobado
42.575 tarjetas solidarias, y a fecha de mayo existían 28.293 
alumnos extranjeros escolarizados. Son datos que demues- tran el 
amplio calado de nuestra acción de gobierno.

La creación del Comisionado del Gobierno Valenciano para la 
Inmigración con rango de subsecretaría, la puesta en marcha de la 
Comisión Interdepartamental en marzo de 2002, y del Foro Social 
para la Inmigración también en esas fechas, son referentes 
institucionales que serán completados en los próximos meses con 
la aprobación del Plan valencia- no de la inmigración y la creación 
de una Red de Centros de Acogida de Inmigrantes.

El Plan integral de la familia y la infancia de la Comunidad 
Valenciana 2002-2005, la aprobación del Plan de salud mental, del 
Pla Jove, del Plan de playas accesibles, o del Programa de plazas 
residenciales, son ejemplos   adecuados de cómo hemos 
aprovechado estos años para aco- meter iniciativas de marcado 
acento social.

Señorías, no ha sido menos importante modernizar la 
Administración, en paralelo con la rápida transformación que ha 
experimentado nuestra economía con la incorpora- ción de las 
nuevas tecnologías. Cuando otras comunidades y la 
Administración General del Estado arrancaban sus pro- yectos de 
Sociedad de la Información, nuestra Comunidad ya iba por el 
segundo plan, en el que el proyecto Infoville 21 ha vuelto a ser 
reconocido como pionero en el ámbito euro- peo, como lo fue en 
su día con el primero.

Me propongo además, continuar los trabajos de elabora- ción 
del Proyecto de ley de función pública, para el que soli- citaré el 
mayor consenso de las fuerzas políticas y sociales, y que se 
convertirá en el principal instrumento de dinamiza- ción de 
nuestra administración al servicio de una sociedad que desea 
desarrollarse en todas sus potencialidades.

Señorías, la cultura es también un referente esencial de nuestra 
actividad política, que se enmarca entre el aprecio por lo local y 
lo más propio y por el reconocimiento de su dimensión más 
universal. Nuestra comunidad se ha conver- tido hoy en un centro 
privilegiado de observación, investi- gación y diálogo de los 
distintos lenguajes creativos, así como en un referente 
internacional de primer orden.

La labor de dinamización y racionalización de la políti- ca 
museística se ha plasmado entre otras numerosas iniciati- vas, que 
van desde los proyectos museográficos que han sido la base de los 
museos provinciales de Bellas Artes de Castellón y Alicante, 
hasta la inauguración del Museo Arqueológico de Alicante, la 
puesta en marcha del Espacio de Arte Contemporáneo de 
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Castellón, o el proyecto de ampliación del Ivam, que permitirá 
pasar de los 16.000 metros cuadrados actuales a más de 25.000.

El acercamiento del libro a los ciudadanos constituye uno de 
los compromisos legislativos al que contribuirá la aprobación de 
la Ley del libro, así como el desarrollo de la Biblioteca 
Valenciana, instrumento básico para reunir, con- servar y difundir 
el patrimonio bibliográfico valenciano.

El apoyo financiero a ayuntamientos y a las entidades 
culturales, los planes de recuperación y conservación del 
patrimonio monumental y el fomento de las manifestaciones 
teatrales, musicales y cinematográficas, procurarán el acce- so de 
toda la sociedad a las actividades culturales.

En este campo, si soy investido presidente, mi gobierno 
introducirá en el proyecto de ley de acompañamiento medi- das de 
recuperación del patrimonio histórico- artístico, mediante la 
aplicación del 1% de la inversión prevista por la Conselleria de 
Obras Públicas.

En materia de política de deportes nuestra comunidad vive un 
momento de gran intensidad al que han contribuido lo dos planes 
de instalaciones deportivas 1997-2000 y 2001-2005, creando una 
amplia y completa red de centros e instalaciones.

Señorías, en pocos ámbitos como el de la lengua valen- ciana 
el Partido Popular ha sido tan consecuente con sus objetivos de, 
en primer lugar, aumentar el uso del valencia- no a través de la 
enseñanza en y del valenciano y, en segun- do término, superar el 
conflicto lingüístico.

A todos ustedes les consta que la realidad actual es muy 
prometedora y que proviene de la iniciativa del presidente 
Zaplana en el debate de política general de 1997, de  solicitar al 
Consell Valencià de Cultura un dictamen sobre las cuestiones 
lingüísticas valencianas. Esta propuesta dio paso a la creación de 
la Academia Valenciana de la Lengua, sin duda uno de los hitos 
más importantes de nuestra reciente historia, y al nombramiento 
de los académicos en el mes de junio del pasado año.

Este hecho, junto con el pacto por la lengua, firmado por las dos 
principales formaciones políticas de la cámara, augura un futuro de 
equilibrio, trabajo y serenidad en esta materia, que ya ha 
comenzado a dar sus frutos, y al que esta presidencia otorgará la 
máxima atención e interés.

Señorías, en mi discurso de investidura, con el que soli- cito de 
la cámara su confianza, he pretendido explicar cuá- les son, a mi 
juicio, los componentes esenciales de la vida política de nuestra 
comunidad en el último tramo de esta legislatura, y sobre los que 
quiero conformar mi programa de gobierno, con el que pretendo 
obtener el respaldo mayo- ritario de estas Cortes.

Esos componentes esenciales, como no podía ser de otra 
manera, coinciden con el perfil singular que presenta este debate de 
investidura, y al que me refería al inicio de mi intervención: la 
continuación del cumplimiento del progra- ma con el que el Partido 
Popular ganó las elecciones de 1999. Con la misma oferta de 
diálogo y de consenso que sobre los grandes temas de interés 
general de la comunidad se han hecho a lo largo de estos años, 
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porque ello ha sido una constante de nuestro proyecto político.
Mi solicitud de su voto favorable a mi investidura como 

presidente de la Generalitat cuenta con una propuesta since- ra y 
abierta a todos para proseguir reforzando el contenido de nuestra 
autonomía, la calidad de nuestras instituciones, la confianza de los 
ciudadanos en ellas y el trabajo conjunto en torno a los retos y 
oportunidades que en este inicio de siglo y de milenio se abren para 
la Comunidad Valenciana.

Les propongo desde esta tribuna, un doble escenario de 
consenso, articulado, de una parte, en torno al diálogo insti- 
tucional y, de otra, en torno a algunas acciones de gobierno, 
esenciales a mi juicio, para el progreso y el bienestar de nuestros 
ciudadanos.

Señorías, el consenso institucional puede alcanzarse, y a ello me 
comprometo si obtengo la investidura de esta cáma- ra, en una serie 
de compromisos, para los cuales contarán siempre con mi 
disposición más abierta y a los que deseo hacer mención explícita.

Este mismo mes acabamos de celebrar el vigésimo ani- versario 
de la vigencia de nuestro Estatuto. Su reforma no puede ser un 
motivo de enfrentamiento. Al contrario: sobre los términos que ya 
han sido delimitados en los últimos tiempos, existe espacio 
suficiente de consenso para hacer compatible el ambicioso 
contenido de la reforma con el rea- lismo de su aprobación.

Señorías, el programa político del Partido Popular, tal y como se 
recoge también en el artículo 31.2 de la Constitución Española, 
considera necesario profundizar en las garantías que deben 
establecerse para conseguir un ade- cuado control de los recursos 
públicos, tanto desde el punto de vista de la legalidad como de la 
eficiencia y eficacia en su gestión, garantizando de este modo una 
mayor transpa- rencia en la gestión de aquellos.

En este sentido, el programa de gobierno que someto a su 
consideración se compromete a reforzar e impulsar a   la 
Sindicatura de Cuentas, institución básica de la Generalitat 
Valenciana, para que ostente competencias plenas para la 
fiscalización del sector público valenciano y, en particular, de las 
entidades locales de la Comunidad Valenciana.

Estoy convencido de que esta cámara recibirá con agra- do la 
propuesta de reforma de ley reguladora de la Sindicatura de 
Cuentas, que en pocas semanas presentaré a estas Cortes y que 
tendrá por objetivo profundizar en el con- trol de la actividad 
económico-financiera del conjunto del sector público valenciano 
y de sus entidades dependientes.

En cuanto a la identidad de nuestra lengua valenciana, se 
encuentra mejor encauzada que nunca. Por ello, les reitero la 
necesidad de proseguir esa línea de trabajo de consenso ins- 
titucional y libertad de actuación e independencia en el tra- bajo 
de la Academia Valenciana de la Lengua.

Respecto a la privatización de la gestión de Canal 9, mi 
gobierno reitera, caso de obtener la confianza mayoritaria de la 
cámara, la mejor de sus disposiciones para alcanzar un acuerdo 
que permita cohonestar el cumplimiento escrupulo- so de los 
valores fundacionales del ente con la búsqueda de la fórmula más 
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adecuada para su gestión, respetando siem- pre los derechos de 
los profesionales actuales del sector.

Señorías, el pacto local constituye un compromiso, que asumo 
en su integridad, para construir un nuevo escenario de 
colaboración y confianza entre todas las administraciones de la 
comunidad.

En este sentido, me comprometo a traer ante esta cáma- ra, 
antes de que finalice la legislatura, un proyecto de ley que lo 
regule, de manera que podamos concluir el mapa competencial e 
institucional de nuestra administración local, atendiendo a 
principios de máxima participación y elevado consenso con las 
fuerzas políticas y la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias.

Para conseguir los objetivos ambiciosos y aprovechar las 
oportunidades que la globalización puede aportar a la Comunidad 
Valenciana, resulta imprescindible  perseverar en el mismo 
diálogo social que permitió la suscripción de dos grandes 
acuerdos de concertación: el Avef y el Pavace, que han 
contribuido enormemente a aprovechar la buena marcha de 
nuestra economía. En este sentido, les confirmo que mi gobierno 
estará siempre dispuesto al diálogo con los agentes sociales.

Pero la oferta de consenso institucional no sería comple- ta si 
no contemplara un capítulo singular acerca de la pro- yección 
exterior de nuestra comunidad, que hoy disfruta de un 
reconocimiento y una proyección como no tenía desde hacia 
mucho tiempo. No es casualidad que haya sido esco- gida como 
sede de algunos de los grandes encuentros inter- nacionales, como 
la reciente Conferencia Ministerial Euromediterránea, o que haya 
participado institucionalmen- te en foros como la Convención 
sobre el Futuro de Europa  o el Comité de las Regiones.

La puesta en marcha de la Casa del Mediterráneo en Valencia, 
surgida como una de las consecuencias de la cita- da conferencia 
ministerial, y dentro de la política exterior española, debe ser un 
instrumento para que nuestra comuni- dad colabore en el 
afianzamiento de un espacio común de convivencia, estabilidad 
económica y social en el Mediterráneo.

La política de cooperación al desarrollo, que nos ha llevado a  
tener una  presencia  muy importante en   lberoamérica y en otros 
lugares del mundo, contará con  mi  apoyo más decidido como 
presidente, siendo mi objetivo presentar en los próximos meses el 
libro blanco de coope- ración  al desarrollo.

Me comprometo a afianzar el papel primordial de la Comunidad 
Valenciana en ese ámbito y, en general, en todo aquello que 
suponga una presencia en los debates que presi- dan el futuro de las 
regiones y los poderes locales en Europa.

Señorías, sea cual sea la composición la orientación polí- tica de 
un parlamento, el programa legislativo de cualquier gobierno ha de 
buscar ámbitos de consenso en torno a las leyes de capital 
importancia que definan el perfil futuro de la comunidad.

Desde el cumplimiento escrupuloso del programa elec- toral y 
de los compromisos con los ciudadanos que optaron por las 
candidaturas del Partido Popular, esta legislatura ha contado con 
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significativos ejemplos de proyectos de ley que han sido aprobados 
con el concurso de los votos de otros grupos parlamentarios.

En estos momentos, las Cortes Valencianas tienen en la agenda 
parlamentaria el debate de proyectos de ley de gran importancia 
para la vida de los ciudadanos en materia de sanidad y protección 
civil, entre otros.

Estos proyectos, junto con los que me he comprometido a 
remitir a la cámara antes de que finalice la legislatura, constituyen 
ocasiones inmejorables para que el conjunto de fuerzas políticas 
aquí representadas puedan llegar a amplios acuerdos.

Señorías, esta oferta de consenso real y sincero no se limita al 
espacio institucional o al terreno normativo. Desde aquí deseo 
realizar una llamada a la responsabilidad de todos para colaborar en 
la consecución de un adecuado clima de entendimiento.

Queremos continuar con el apoyo a la familia y procurar un 
pacto por la justicia que proteja la seguridad de nuestros 
ciudadanos.

Señorías, uno de los legados más importantes que recibo de mi 
antecesor lo constituye, sin duda, los grandes avances producidos 
en los últimos años en la vertebración de nues- tra comunidad, que 
se resume en un sentimiento de unidad  y pertenencia a un proyecto 
común. Esta mayor cohesión social y territorial se pone de 
manifiesto en múltiples mani- festaciones, como la que tuve el 
honor de presidir la sema- na pasada en Orihuela.

Mi convicción política y personal la pongo desde aquí, como 
siempre he hecho desde todas mis responsabilidades políticas 
anteriores, al proyecto más ilusionante que nunca hayamos tenido: 
la consecución de una comunidad líder, moderna y cohesionada; 
una comunidad en la que todos, hombres y mujeres, tengan cabida; 
una comunidad verte- brada, reconocida y apreciada en España y en 
Europa.

Señorías, soy consciente de la enorme responsabilidad personal 
que adquiero al solicitar el voto para mi programa de gobierno. Se 
trata de una responsabilidad que asumo con una gran ilusión y con 
el convencimiento de que mi gobier- no cumplirá todos los 
compromisos adquiridos en los comi- cios de 1999, con la mirada 
puesta en el futuro de la Comunidad Valenciana. Todo ello desde 
una voluntad irre- nunciable de trabajo y servicio a todos los 
ciudadanos de nuestra comunidad.

Señorías, para llevar adelante el programa de gobierno que les 
acabo de exponer, solicito la confianza de esta cámara.

Muchas gracias. (Aplaudiments des d’un sector de la cambra)
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El senyor Puig i Ferrer:

Senyora presidenta. Senyores i senyors 
diputats. Senyor candidat.
La crisi del govern del senyor Aznar i la fugida del sen- yor 

Zaplana ens han abocat a un escenari nou que avui, fa un moment, 
alça el teló.

Precisament, quan falten poc menys de deu mesos per al final 
de la legislatura i, per tant, del compromís que havia assumit el 
senyor Zaplana amb els valencians, tenim este nou escenari.

Més enllà del que indique el reglament o del que vostés 
diguen, este acte no és pròpiament un debat d’investidura, i vosté 
ho sap perfectament, igual com jo. El Partit Popular, 
unilateralment, ha decidit acabar amb esta legislatura, i a vosté li 
han encomanat el paper d’un govern de gestió, d’un govern de 
transició fins les pròximes eleccions.

En això estem, este és l’acte de confirmació de la princi- pal 
característica d’un govern de dretes, del seu govern, del de 
Zaplana i del que serà seu: posar l’interés del partit, l’in- terés del 
grup, per damunt dels interessos generals, per damunt dels 
interessos dels ciutadans, per damunt també dels interessos de les 
institucions.

Per l’interés personal, per l’interés de partit, el senyor Zaplana 
se n’ha anat a Madrid, ha deixat com a candidat l’actual delegat 
del govern d’Aznar a la nostra comunitat, i a vosté, senyor Olivas, 
en el trist paper d’un president interí d’un govern que s’acaba. 
Serà vosté el primer president d’esta comunitat no elegit 
directament per les urnes, serà vosté el nostre particular Calvo 
Sotelo. (Remors) No hem vingut ací, per tant, a un acte 
d’investidura després d’unes eleccions, ni hem vingut a debatre 
què va a fer vosté de president. El que està clar és que ha dedicat 
més temps vosté per a estos nou mesos que falten que el senyor 
Zaplana per a tots els quatre anys.

Però, en qualsevol cas, eixe no és el camí. El senyor Zaplana, 
aprofitant que Aznar s’ha enrocat a la defensiva, ha aconseguit per 
fi lliurar-se de la crema. Qui se’n va com ell se n’ha anat és que 
fuig, fuig i pretén protegir-se d’alguna cosa inevitable. El nou 
escenari que ens trobem donaria peu a una divertida comèdia de 
promeses incomplides i d’ambi- cions desmesurades, si no fóra 
perquè el que està en joc és la Comunitat Valenciana, és la 
Generalitat Valenciana.

Una Comunitat Valenciana emprenedora, una Comunitat 
Valenciana capaç, una Comunitat Valenciana que pot més del que 
este govern l’està ajudant a créixer, una societat en la qual vull 
reiterar la nostra confiança, perquè pot i ha de ser una de les 
regions, una de les societats més desenvolu- pades econòmica i 
socialment d’Europa, a pesar que estos anys de govern conservador 
no han ajudat en eixe camí.

Avui, tanmateix, estem assistint a la versió valenciana de 
l’esgotament d’un cicle polític, del cicle polític del PP, de la crisi 
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de les seues accions de govern, de l’enfrontament dels governs de 
la dreta amb un nombre creixent dels sectors socials. L’última i 
més evident expressió d’esta confrontació ha estat el trencament 
unilateral del diàleg social, ha estat el decret de reforma laboral, 
que va provocar una important vaga general i les manifestacions 
més nombroses des de la Transició a la nostra comunitat.

El problema és profund, i no se solucionarà només amb una 
canvi de cares, no se solucionarà només amb un canvi de persones 
ací o a Madrid. Les arrels del problema real que tenim són les 
polítiques del PP. És el retorn a la dreta més radical des de 
l’obtenció de la majoria absoluta, és un crei- xent allunyament de la 
realitat i és un comportament cada vegada més autoritari.

La situació política actual demostra clarament que s’han afonat 
els pilars bàsics del projecte del PP. Una darrere de l’altra han anat 
esvaint-se totes les promeses que en el seu moment van convéncer 
els ciutadans de la necessitat d’un govern conservador. (Un diputat 
fa un comentari i el dipu- tat li respon des de la trona: “ A tu 
salud”)

La seguretat ciutadana va ser una de les banderes del Partit 
Popular i avui, avui, el senyor Olivas no n’ha dit ni una paraula! 
Però eixa va ser la gran bandera del Partit Popular, l’increment de 
la criminalitat avui, senyor Olivas, és més gran que mai, per això 
no m’estranya que no n’haja dit res.

Van anunciar com a prioritat la lluita contra les drogoa- 
diccions, i la realitat és que la seua desídia ha generat una 
degradació extrema i una creixent alarma social.

Afirmaren que eliminarien la corrupció, però més enllà del 
rosari de noms que acompanyen la seua gestió, la con- demna al 
senyor Cartagena per haver furtat huit milions a les monges i als 
pensionistes d’Oriola encara no ha rebut cap crítica del seu partit. 
(Aplaudiments des d’un sector de la cambra).

L’eficàcia i l’austeritat en la gestió va ser una altra de les seues 
promeses més reiterades. En canvi, han multiplicat per dos els alts 
càrrecs, i el deute de la Generalitat, de la qual cosa tampoc vosté 
n’ha parlat res, supera el bilió de pessetes.

Prometeren a la ciutadania incrementar el protagonisme de la 
societat civil, però el drama és que no hi ha sector que no haja patit 
pressions i amenaces del poder de la dreta. Vostés busquen un 
control malaltís de tot el que es mou i actuen des del sectarisme.

Anunciaren que es garantiria la independència dels mit- jans de 
comunicació públics, i han convertit Canal Nou, la televisió que 
hauria de ser de tots els valencians, en un No- Do de colors.

Alçaren la bandera de la regeneració democràtica, i les Corts 
Valencianes han estat sotmeses a la manipulació, a la propaganda, 
a l’abús de la majoria absoluta. Es nega reite- radament 
documentació, s’amaga la informació als legítims representants 
del poble valencià que no són del seu partit. S’instrumentalitza, 
en definitiva, la institució que represen- ta tot el poble.

Finalment, atribuïren, i avui ha continuat en la mateixa línia, la 
bona conjuntura econòmica a la seua gestió, però han desaprofitat 
el cicle per a corregir els problemes estruc- turals dels nostres 
sectors econòmics i han orientat les inver- sions cap a projectes 
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faraònics d’oci i de diversió, i, per des- comptat, mirant sempre 
cap als interessos dels seus amics. Mentrestant, els sectors 
productius, la immensa majoria d’empresaris i emprenedors, eren 
abandonats a la seua sort. I ara, senyor Olivas, en nom de qui i de 
què ens ha  par-
lat vosté? No negaré la legitimitat democràtica que el nos- tre 
sistema parlamentari i el suport del grup majoritari li atorguen per 
a ser president de la Generalitat, però no podem oblidar mai 
tampoc, la ciutadania no podrà oblidar, que vosté és un president 
en precari, el primer  president que arriba a la presidència sense 
haver-se presentat com a tal a les eleccions, i que serà un 
president de rebot, per l’incompliment del deure que Zaplana 
havia compromés amb els ciutadans.

Vosté, senyor Olivas, amb tot el respecte, és un interí que du a 
la butxaca la llista dels encàrrecs que li han manat a Madrid; un 
interí al qual, a més, no el deixen presentar-se a les oposicions. 
Governarà vosté condicionat pel frau polític del senyor Zaplana, 
un abandó, per cert, que rebaixa imme- rescudament la condició 
de la nostra autonomia. No pareix raonable, no és presentable per 
a una autonomia de primera com la nostra, que s’abandone la 
presidència de la Generalitat Valenciana a canvi d’un ministeri. O 
pensa vosté que això seria creïble en el cas de Pujol o en el cas 
d’Ibarretxe o en el cas de Fraga? També en política, senyo- ries, 
es paga el menyspreu a un poble.

Ens trobem en una situació, per tant, anormal, pel capritx d’un 
senyor, pel capritx d’un senyor que se’n va sense donar comptes. 
Fa només un parell de mesos declara- va que no canviaria la 
presidència de la Generalitat per quasi cap ministeri. (Pausa) Ha 
fugit, saben per què? Perquè entén la política com una carrera 
personal. El que tots sospitaven, molta gent, molts de mitjans de 
comunica- ció, alguns no addictes a la causa i alguna gent 
clarament independent, el que sospitaven i denunciaven s’ha fet 
reali- tat. Es veïa que estavem davant d’un projecte personal que a 
més ha costat molt car als ciutadans, tant que ha deixat la 
Generalitat endeutada fins les celles, i uns serveis públics que 
necessiten cabassos d’euros per recuperar la dignitat deguda als 
ciutadans.

Senyor Olivas, se’n va el senyor Zaplana i el nomena a vosté 
president interí, esperant que amb la primavera la saó arribe a  
Camps.  El  dèficit  democràtic  que tantes vegades hem 
denunciat, que tantes vegades han denunciat in- tel·lectuals 
valencians, l’estan convertint vostés en pràcti- ca quotidiana. 
Senyor Olivas, respectem profundament la vida dels partits, no 
sols del seu, de tots els partits. No obstant això, i com a ciutadà, 
vull recordar-li a vosté i al senyor Zaplana que els partits són el 
vehicle de participa- ció que establix la Constitució, i el 
funcionament demo- cràtic dels partits no és una decisió que pot 
prendre un  partit a la torera.  Les  associacions, qualsevol  
associació, ha de tindre internament criteris democràtics, i el seu 
par-  tit també. I he d’expressar-li, en eixe sentit, la meua preo- 
cupació com a demòcrata pels mètodes  de  nomenament que 
vostés utilitzen  i que marginen els seus afiliats, que  són exclosos 
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de les decisions més importants, fins i tot a l’hora  d’elegir  un 
candidat.

No sols deterioren la participació en el seu partit, que això seria 
cosa seua, sinó que rebaixen la qualitat del con- junt del sistema 
democràtic. Vostés representen un partit molt important, i eixos 
gestos afecten clarament el sistema. Estes pràctiques acaben 
convertint-se en desprestigi de la política.

Miren, quan un partit no deixa parlar la seua gent, què farà amb 
la resta? Si als seus no els deixen parlar, què faran amb la resta? 
Doncs, faran el que fan. Han abocat vostés la Generalitat al caos, 
ho va dir el senyor Zaplana, a una trice- fàlia delirant que produirà 
inestabilitat i inseguretat. La crisi del PP, el mal govern d’Aznar i 
l’ambició desmesurada de Zaplana, serà font de confusió per als 
ciutadans i els interlo- cutors socials.

Anem cap a una Generalitat sense liderat, sense govern, sense 
rumb. Qui serà a partir d’ara l’interlocutor real del Govern 
Valencià? Vosté, que es presenta a un presidència interina i 
precària? O el candidat que espera la primavera? O serà algú que 
des d’un ministeri manarà encara? O tindrà vosté de veritat, que és 
el que desitgem, llibertat suficient per a manar i governar en el seu 
govern? Governarà com una titella o serà de veritat un president? 
Quines coses decidirà el senyor Camps?

La Comunitat Valenciana necessita un govern amb impuls, un 
govern amb idees, amb perspectiva de futur, necessita dirigents 
responsables. Es dedicarà vosté al que ha dit? A fer campanya per 
al senyor Camps com a qüestió prioritària? El senyor Camps farà, 
d’una vegada per totes, honor al seu càrrec de delegat del Govern i 
se’n cuidarà d’a- llò que és fonamental, que és la seguretat 
ciutadana? Eixa és la mira de la seua responsabilitat. La mira de la 
seua res- ponsabilitat que ve acompanyada d’unes declaracions 
abso- lutament impresentables.

Senyor Olivas, vull recordar-li a vosté i al candidat dele- gat que 
en democràcia no tot és acceptable, que una con- cepció del Govern 
subordinat als interessos personals i par- tidistes no és possible. El 
Govern no és la propietat seua, dels que estan ahí, ni del partit que 
li done suport. És patri- moni de tots els valencians, dels que els 
han votat i dels que no els hem votat. És el govern de tots. I vostés 
l’utilitzen com una palanca de projecció personal i res més.

El Consell no està per a organitzar campanyes electorals. El 
Consell està per a servir els ciutadans, per a resoldre pro- blemes de 
la gent, per a respondre pel repte del present i del futur d’este país. 
Ara hem observat, hem vist, s’ha vist cla- rament     quina era la 
concepció del “poder valenciano”. El “poder valenciano”, 
senyories, no és altra cosa que el poder de Madrid a la Comunitat 
Valenciana. En 20 anys d’autono- mia no ha manat mai tant el 
govern de Madrid en esta comu- nitat. Tant, que ha arribat en molts 
de moments, i arribarà, segur, a suplantar el Govern Valencià. Què 
més volen? Ara posen de candidat el delegat del Govern.

Senyor Olivas, a vosté li han encomanat el trist paper de 
guardar les aparences, netejar el Palau de la Generalitat i apagar la 
llum quan se’n vagen.

No ho entenga, perquè no ho és, com un despreci perso- nal. El 
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respectem a vosté com a totes les senyories i com a tots els 
ciutadans. Qui li ha faltat al respecte a vosté ha segut qui l’ha 
nomenat amb data de caducitat. Qui li ha faltat a vosté al respecte 
és qui l’ha triat com a encarregat d’un govern de transició. Qui li 
ha faltat al respecte és qui l’ha sentenciat abans de poder 
demostrar si era un bon president de la Generalitat.

Senyor Olivas, l’hem escoltat amb atenció i amb respec- te, 
amb l’esperança d’obtindre de vosté alguna rectificació, alguna 
nova proposta, un poc d’imaginació. Em recordava allò que va dir 
Luis Cernuda: “Nada, o peor que nada, el recuerdo de un olvido”. 
Sabíem que no podíem esperar res, no per vosté, que té qualitats, 
segur, sinó perquè a vosté li han encomanat una altra cosa.

Senyories, és veritat, el conjunt del països occidentals 
desenvolupats hem viscut una etapa de creixement i hui les 
economies estan profundament entreconnectades i, òbvia- ment, 
els moments d’avanç o de recessió ens afecten a tots. Per molt 
que s’empenyen a reiterar-ho, nosaltres mai estem negant 
l’evidència. És evident que en períodes de bonança econòmica es 
genera més riquesa i ocupació. I este cicle no va començar quan 
vostés van arribar. Va començar al 1994, com saben 
perfectament. Però no passa res. Mos pareix bé i tant de bo tots 
els anys de govern que els queden, exacta- ment deu mesos, 
siguen igual, d’un molt bon creixement. Això és el que volem.

Però la nostra crítica fonamental es centra en la inade- quada, 
ineficient i injusta redistribució o manca de distribu- ció dels nous 
recursos. Eixa és la nostra crítica. La seua polí- tica ha vingut 
caracteritzada per tres elements que condicio- nen negativament 
el futur del nostre país.

El primer és que hem patit un govern malgastador, que ha 
generat un deute inacceptable. No té cap justificació que en una 
etapa de creixement econòmic, la Generalitat s’haja endeutat 
d’una forma tan espectacular, i haja malbaratat els diners que amb 
suor fan possible tots els valencians.

El segon és que han fet un país com si fóra un gran parc 
d’atraccions. Han confiat el futur de la comunitat només a l’oci i a 
la diversió, assignant prioritàriament els recursos a un model de 
creixement insostenible que ha deixat al marge l’economia real, 
els sector productius.

I el tercer punt és, evidentment, una acció de govern pro- 
fundament antisocial. Han fet vostés una distribució injusta dels 
nous recursos, abandonant els serveis públics, que són instrument 
essencial de cohesió, d’igualtat, de redistribució de la riquesa.

Senyor Olivas, ningú encara, des del Govern, ha sabut explicar 
d’una manera mínimament convincent com s’ha generat el deute 
que té la Generalitat. Què justifica que l’ha- gen multiplicat per 
més de dos en set anys? En què s’ha con- vertit el bilió llarg de 
pessetes que devem entre tots? Quines despeses justifiquen 
ostentar el deshonrós títol de ser la comunitat autònoma més 
endeutada?

Vosté que ha segut responsable de finances, un temps important, 
d’este govern, espere que ens explique a què s’ha degut este gran 
dispendi.
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Al mateix temps, i per promocionar fonamentalment, això sí, el 
senyor Zaplana, han gastat el que no està escrit en despeses de 
propaganda. No sols de propaganda: propagan- da, protocols, 
fastos..., tot al servei únic i exclusiu d’una imatge deteriorada per 
un passat, diguem-ne, poc honorable. I encara ara, a deu mesos de 
les eleccions, estos dies aparei- xen en el butlletí publicats nous 
concursos milionaris de publicitat i de propaganda.

Miren, tremolem, tremola la societat valenciana només de 
pensar el que costen i ens costaran a tots els megaprojec- tes Cacsa 
o Terra Mítica. Només arribar vosté al Govern, recorde que va dir 
que la Ciutat de les Ciències era un gran malbaratament que calia 
desmantellar ràpidament. Molt bé, aquell malbaratament i obra 
faraònica que es va pressupos- tar en 25.000 milions de pessetes, 
ara, després de la seua magnífica gestió, costarà com a mínim 
150.000 milions de pessetes. Vosté no multiplica pans i peixos, 
vosté multiplica per sis el cost inicial del projecte. Si en un projecte 
de la seua directa responsabilitat hem arribat a este nivell, podem 
imaginar com quedarà la Generalitat deu mesos després.

Però un cas especialment espectacular és el cas de la 
radiotelevisió pública valenciana, sumida en el caos econò- mic, la 
prodigalitat i la mala qualitat de la programació. No conec un sol 
valencià que se senta avui orgullós d’eixa tele- visió. I per fer això, 
per fer eixe producte, tenen ja una plan- tilla més gran que Tele 5 
en tota Espanya. I per fer això, el total d’aportacions públiques ha 
passat de 10.000 milions de pessetes en el 1995 a 40.000 milions de 
pessetes previstos per a enguany. 40.000 milions que signifiquen no 
més ni menys que el 50% pràcticament de les inversions reals que 
fa este govern cada any. O siga, no és una broma. Per això no 
m’estranya que vullguen intentar buscar alguna fórmula 
escapatòria. Però no compten amb nosaltres, senyor Oliva. Fórmula 
escapatòria, ni una. Televisió pública i de qualitat.

Parlen de privatitzar la televisió, però, senyor Olivas, si ja està 
privatitzada, si la programació la fan les producto- res... És pitjor 
que privatitzada. Està confiscada, està expro- piada per vostés al 
seu servici, al servici de la seua propa- ganda. I això que vostés 
s’autoproclamaven liberals. Sort que eren liberals. Sort que 
prometien reduir el servei públic, sort. Ara ens ha anunciat ja 
diversos organismes més. Bé, no està mal.

En 1995, fa set anys, la Generalitat comptava amb 24 
organismes. A hores d’ara, ja en tenim 33 i amb directius, això sí, 
esplèndidament pagats. Molt ben pagats. En un parell de 
legislatures han creat nou organismes nous, i les pèrdues han 
augmentat més del cent per cent. L’any 2000 ja superaven –que és 
l’última dada que tenim–, 63.000 milions de pessetes. A més a 
més, estos organismes –avui ja se sap– són regnes de taifa, cap amb 
control públic efectiu, contrac- tació arbitrària... S’ha convertit ja 
tot això en un funciona- ment habitual.

I seguint esta mateixa línia d’incompliment, han duplicat el 
nombre d’alts càrrecs, tot just el contrari del que van pro- metre. És 
a dir, les valencianes i els valencians tenim avui un govern més 
gran, més car i més improductiu. Durant l’etapa de la que vosté ha 
estat inspirador i ara continuador, s’han multiplicat els casos de 
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corrupció i d’amiguisme. Si abans li citava el cas Cartagena, no ens 
podem oblidar del cas Gescartera que, a hores d’ara, continua 
encara sense aclarir. El senyor Zaplana, ara ministre d’Espanya, no 
ha explicat per què l’assessorava el senyor Morell, com com- 
patibilitzava l’assessor presidencial els seus negocis en Gescartera 
amb la seua assessoria. No ho ha explicat enca- ra, no ho ha 
explicat. (Remors)

La senyora presidenta:

Silenci, per favor.

El senyor Puig i Ferrer:

Tampoc sabem encara (remors) i seria molt bo que ens 
explicaren vostés, que ens explicaren que hi ha darrere del compte 
WA356115000 d’aquell banc de Nassau, on la Generalitat va 
posar diners que no li tocava posar.

Vostés han optat, mes a mes, per un model de creixement 
vinculat als servicis i molt especialment a l’oci.

En matèria d’oci el seu govern ha compromés fins  avui
300.000 milions de pessetes, convertint-se així en el princi- pal 
inversor del sector a Espanya. Sense menysprear la importància 
que té el sector en el futur, pareix obvi que no podem permetre’ns 
confiar en el nostre benestar col·lectiu només o prioritàriament a 
este sector.

Han dedicat tants de recursos a este negoci de l’oci que no han 
prestat atenció o l’atenció necessària a la investiga- ció, el 
desenvolupament i la innovació. Àmbits, com en tants d’altres, on 
estem per davall de la mitjana espanyola i molt lluny dels països 
avançats.

Per cert, senyor Olivas, de veritat, ja no continue amb això de 
dir que som exemple mundial, per favor, perquè ens agafarà un 
atac de vergonya. Líders de quin planeta? (Remors) Per favor, 
això ja és excessiu...

La senyora presidenta:

Silenci, per favor.

El senyor Puig i Ferrer:

Però, bé, en qualsevol cas s’ha reduït el pressupost de suport a 
les empreses, la productivitat de la indústria valen- ciana és 14 

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

..Espanya

..Generalitat

..Govern

Topos 2

..Espanya

..Espanya

..País



punts inferior a la mitjana espanyola, i les expor- tacions de la 
nostra comunitat han perdut pes relatiu en el conjunt estatal. Les 
empreses van perdent competitivitat i els salaris i la renda 
familiar segueixen per baix de la mitja- na espanyola.

Per tant, el triomfalisme exposat per vosté ací fa uns moments 
no entra bé a les cases de les famílies valencianes. Li assegure que 
no entra bé parlar que estem en el millor dels móns possibles, 
perquè la majoria de valencians no vivim en el millor dels móns 
possibles.

Senyor Olivas, vosté ha tingut una destacada responsa- bilitat 
en matèria d’energia i avui ha estat un dels punts cen- trals del seu 
discurs, i s’ha caracteritzat en eixe sector per la ineficàcia i, 
sobretot, per la subordinació als interessos de les grans 
companyies. Els ciutadans i els negocis familiars, els negocis de 
les empreses, han patit pèrdues que eren evi- tables. Ha arribat un 
nou estiu i el problema de les apagades continua sense cap 
solució. A més a més, el pla eòlic –que arribarem al final els 
últims– s’ha convertit en un obscur negoci d’amics que ha deixat 
fins i tot a l’única empresa valenciana fora, en un concurs que ja 
en parlarem si alguna vegada el conseller té la suficient capacitat 
per a vindre a explicar-ho.

Queda també per aclarir el procés del que també ha par- lat vosté 
al voltant de la planta regasificadora. Mire, senyor Olivas, dos 
qüestions: o la planta regasificadora la fa una empresa privada i, 
per tant, res hem de dir respecte a la ubi- cació, o si la fan vostés, 
que és el que ha vingut a dir, per què no han complit la promesa de 
fer-la a Castelló?

Finalment, senyor Olivas, avui ens parla vosté i l’he escoltat 
també en declaracions a la premsa els últims dies, molt preocupat 
per la ramaderia i per l’agricultura. Durant el temps que estan 
vostés governant, més de 40.000 agricultors i ramaders han 
abandonat el camp valencià. La taronja, un sector tradicionalment 
competitiu de la nostra agricultura s’ha convertit en líder mundial 
en costos de producció. El problema amb els Estats Units continua 
sense solució, quan els òrgans oficials del PP l’havien donat 
exitosament per tancat fa ja molts de mesos. Ja havien dit: “ En una 
semana, rápida reacción, hemos conseguido parar al imperio yan- 
qui”. Doncs, no, encara estem on estàvem.

I per completar el cercle, no puc deixar de mencionar 
l’amiguisme vergonyós en la gestió de l’adjudicació dels programes
Leader. Ara, per cert, sotmés a la investigació de la Unió Europea. 
És un atac més al món rural, és un atac al que significa una política 
de superació dels desequilibris. És, una vegada més, una mirada 
contra el món rural. Jo li dic que nosaltres anem a presentar una llei 
de desenvolupament rural abans que acabe la legislatura, perquè 
com n’hem de vore a partir d’ara, més que n’hem vist en tota la 
legislatu- ra, nosaltres ens anem a sumar.

Senyories, el deteriorament del medi ambient i de l’en- torn 
natural és cada dia més evident. Continuen vostés per- metent... no 
només permetent, continuen promovent la cons- trucció a 
pràcticament la totalitat del sòl de la nostra comu- nitat. Però, 
evidentment, molt especialment al litoral. Avui torna a anunciar la 
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Llei d’ordenació del territori. Mil vega- des anunciada. Però 
nosaltres li hem proposat, i li ho reite- rem avui: encara podem 
salvar els únics 80 quilòmetres que queden lliures a la costa. Per 
tant, per una qüestió ecològica, per una qüestió de qualitat, però 
també per una qüestió de supervivència econòmica, per favor, 
declaren una moratòria fins que no estiga aprovada la llei.

La seua política de residus sòlids ha estat un complet fracàs. 
Augmenta el risc de contaminació i deteriora la qua- litat del 
territori. Este matí, una notícia d’este matí sense anar més lluny, el 
50% pràcticament dels residus sòlids urbans de la província de 
Castelló van a abocadors incon- trolats, encara. Però, per cert, ¿mos 
podria dir, president, aspirant, on van a parar avui, avui mateix els 
residus de l’à- rea metropolitana de València?

La desertització del nostre territori és alarmant. Es com- 
prometeren a reforestar 40.000 hectàrees cada any. Ho van 
prometre ací a les Corts en el seu programa electoral. I citant 
l’informe del Comité Econòmic Social d’esta passada set- mana, en 
el 2001 han reforestat 1.500 hectàrees. De 40.000 hectàrees 
promeses, 1.500 hectàrees. Este és el trist balanç d’un model de 
desenvolupament insostenible que degrada el territori en molts 
casos de forma irreversible.

El senyor que se n’ha anat no ha acabat cap infrastructu- ra de 
les que ell anomenava “realmente importantes”. Només una 
estudiada i constant campanya de publicitat mediàtica –amb molts 
diners, eh?, amb molts diners– pot fer oblidar les inversions de 
l’Estat a la nostra comunitat, que estan molt per davall de la 
mitjana espanyola. Mentrestant les inversions en carreteres 
avancen amb una lentitud exas- perant, la congestió de les 
carreteres de la costa és una cons- tant. Les nacionals 332 i 340 
són vies saturades que es col·lapsen contínuament. El ministeri, 
sap vosté, conseller, que no ha complit res dels convenis que 
havia signat.

La propaganda en matèria de ferrocarrils ha arribat al deliri, i 
pareix que continua. Fins i tot han fet creure que ja es pot anar a 
Madrid en AVE. Hi ha ciutadans que van a Atocha i demanen: 
“¿dónde está el AVE de Valencia?” Perquè han vist ja 
propaganda en televisió i tot... (Remors) Però no, no està... 
(Remors)

La senyora presidenta:

Silenci, per favor...

El senyor Puig i Ferrer:

...però la realitat és ben diferent, (remors) ningú sap quan hi 
haurà AVE a la Comunitat Valenciana. No ho sap ningú. No ho 
sap ningú quan hi haurà AVE. Van dir, van dir... (Remors) Això 
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és molt divertit, sí. Desfoguen-se un poc. Al principi Zaplana va 
dir, només arribar: “señores, en el año 2000 tendremos AVE” . Al 
cap d’un temps li van dir: “xe, no, al 2000 no”. Després va dir: 
“no, al 2003 tendre- mos AVE” . Després: “xe, no, al 2003 no, al 
2006, al 2006”. Bo. Per al PP, per al PP que mane, no per a 
vostés, per al  PP que mane, per als que manen a Madrid, no és 
una prio- ritat, no és una prioritat l’AVE Comunitat Valenciana. 
(Remors) Molt abans que a València arribarà a Saragossa,  a 
Valladolid, a Málaga.

Per una altra banda ha anomenat el corredor ferroviari 
mediterrani. I és veritat, és essencial per a la nostra conne- xió 
amb la resta d’Europa. Però no només per a nosaltres, és 
fonamental per a tot l’arc mediterrani. Però per a vostés este no és 
un vector que els siga simpàtic. Mai ho han prioritzat. Ni en la 
velocitat exigible, ni en l’ample de via, ni en la pla- taforma 
exclusiva. I d’eixe corredor econòmic que concen- tra gairebé la 
meitat de les exportacions de tota Espanya depén en gran mesura 
no sols el nostre desenvolupament sinó el de tot el país.

Com els deia, estem parlant d’un govern malgastador, d’un 
govern que ha prioritzat només la indústria de l’oci i d’un govern 
profundament injust. Tal com deia al princi-  pi, vostés han 
distribuït molt injustament. En una etapa de creixement econòmic 
és un gran moment per a redistri-  buir. Però vostés han 
incrementat les desigualtats tant a la nostra comunitat com a la 
resta d’Espanya. Segons l’Eurostad, durant el govern del PP la 
despesa social a Espanya ha caigut de tal manera que ja se situa 
per davall de Grècia i Portugal. També l’ONU, en l’informe sobre 
l’índex  de  desenvolupament  humà,  ha  revelat  la caiguda del 
nostre país que des del lloc 11 en 1995 ha passat al 21 en 
l’actualitat.

Bé, jo entenc que els organismes internacionals, com tor- nem a 
eixe retrocés en la història, doncs és normal que els organismes 
internacionals fins i tot no siguen creïbles per a vostés. Jo ho 
entenc això.

Els projectes educatius del PP, tant en l’ensenyament obligatori 
com en l’àmbit universitari, han provocat el rebuig de la comunitat 
educativa. Estos projectes estan orientats a imposar un sistema 
educatiu privatitzador, elitis- ta i segregador. Un sistema que 
l’estan fent per als xiquets llestos, i si poden ser, rics. I els altres? I 
qui seran els pro- fessors dels altres? Perquè tots volen els xiquets 
dels rics, i els xiquets bons, i per a qui seran els que no són tan 
bons, no són tan aplicats?

Miren, durant el darrer curs més de 20.000 alumnes a la nostra 
comunitat han hagut d’assistir a classe en barracons per la 
imprevisió del seu govern. El curs que ve la meitat dels alumnes 
del primer cicle de Secundària hauran d’anar a centres de Primària 
perquè vostés han preferit invertir en muntanyes russes.

En sanitat han realitzat una gestió manifestament incom- petent. 
Han introduït la concepció de negoci front una filo- sofia 
progressista avançada de drets socials, i han reduït els serveis i han 
reduït els recursos. Han deixat invertir 40 pes- setes de cada 100 de 
les que tenien pressupostades, i la rea- litat és que avui la inversió 
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és menor que en 1995.
Les llistes d’espera deuen ser un alt secret d’Estat, per- què 

pensen que amagant la informació se resoldrà el proble- ma. Sabem 
amb tota seguretat que hi ha desenes de milers de valencians que 
continuen esperant atenció mèdica i actuacions quirúrgiques. 
Vosté, senyor Olivas, té el trist honor d’haver participat en un 
govern que ens ha situat en l’últim lloc de tot l’Estat en llits 
hospitalaris per 1.000 habi- tants. Entre 1996 i 2000 han eliminat 
419 llits hospitalaris.

A tot açò hem afegit, han afegit vostés ara, un fonamen- talisme 
ideològic medieval i contrari al progrés científic. És absolutament 
inacceptable el bloqueig de les investigacions del professor Bernat 
Sória, investigacions que podrien donar llum d’esperança per a 
molta gent, per als diabètics i per altres malalties degeneratives. 
Vostés, per tindre criteris cla- rament fonamentalistes, el que estan 
fent és tancar la porta de l’esperança a la gent. Li dic una cosa: en 
este poc temps que va a estar de president, encara que sols siga per 
huma- nitat, deixen a esta comunitat investigar al professor Sória. 
(Aplaudiments des d’un sector de la cambra)

En l’àmbit dels serveis socials han oblidat vostés els sec- tors 
vulnerables. –No sé, els produïx rialla la qüestió dels diabètics, 
crec. No sé. Crec que seria bo que se sapiguera–. Han oblidat els 
servicis socials, s’han oblidat del sector més vulnerable de la 
societat i han combinat la creixent desaten- ció amb un il· limitat 
gasto en propaganda. Decididament han obert una nova porta, una 
nova gran àrea de negoci, i han renunciat a la garantia pública de la 
superació de les desigualtats.

Pel que fa referència a la gent major, a les persones grans, el 
fracàs de les seues polítiques és indignant. Han incomplit les 
previsions de noves places en residències. Han incomplit totes les 
ajudes domiciliàries previstes. Han incomplit vivendes tutelades. 
Han incomplit en centres de dia, i han incomplit en teleassistència. 
No complixen res del que van prometre en el Pla gerontològic. Ara, 
des de la talaia del Ministeri de Treball, el que se n’ha anat, i amb 
dades dels informes del seu propi departament, podrà reflexionar 
sobre una lamentable gestió que ha deixat ací a la comunitat i ens 
ha situat a la cua d’Espanya.

Mentre vostés han abandonat la iniciativa pública en matèria 
de vivenda, sobretot de vivenda social, el Banc d’Espanya ja 
advertí que en el primer trimestre de 2002 les hipoteques s’han 
encarit un 20%. Això no és culpa seua, és evident. Però el que 
està clar és que en estos moments les famílies, per mitjana, ja han 
de dedicar el 66% de la renda a pagar hipoteques. Només en el 
darrer any el preu de la mateixa vivenda, d’una vivenda tipus, els 
costa als valen- cians quasi dos milions de pessetes més. I vostés, 
per ajudar- los, van i els pugen encara els impostos de la 
Generalitat mig milió més per vivenda. Aixina ajuden vostés a la 
viven- da. (Aplaudiments des d’un sector de la cambra) Esperem 
que pel bé dels ciutadans, que pel bé dels ciutadans, el Tribunal 
Constitucional li done la raó al recurs que ja ha admés a tràmit 
contra esta pujada.

Amb el decretazo han agredit els treballadors en situació més 
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vulnerable. Una decisió que, repetim, és unilateral, és 
innecessària, és injusta i és inoportuna. Lluny de resoldre cap 
problema han generat més incertesa i més inseguretat. Inseguretat 
als treballadors i al sectors sencers de l’econo- mia com 
l’hoteleria o l’agricultura. A milers de treballadors que de la nit al 
matí han vist com els retallaven els seus drets. Avui ja és 
concessió del govern el que ahir era un dret del treballador.

Vull i sent i dec també haver de denunciar la insosteni- ble 
situació de la inseguretat ciutadana. Una inseguretat que pateixen 
molts dels ciutadans i per al que vosté no ha tingut ni una línia. 
Els mitjans humans i materials per a fer front l’increment de la 
criminalitat són absolutament insuficients. I vostés políticament 
han abandonat als alcaldes i a les alcal- desses en moltes ocasions 
a la seua sort.

Per cert, diga-li al candidat, al que encara és delegat, que quan 
els alcaldes li demanen una entrevista per parlar d’es- ta qüestió 
que és fonamental els atenga, i no faça campanya electoral. Que 
atenga la seua obligació constitucional. (Aplaudiments des d’un 
sector de la cambra)

En el temps que ha durat el seu discurs s’hauran denun- ciat ja 
aproximadament 28 delictes. El 20% més del que fa uns mesos, 
quan li vam demanar ací sensibilitat i liderat al senyor Zaplana 
per a la lluita contra la delinqüència. Han deteriorat el servici de 
seguretat pública i han generat una gran inseguretat a la immensa 
majoria dels ciutadans, que no poden pagar-se un servei privat de 
seguretat, convertit ara també en una gran àrea de negoci. I han 
aconseguit que hi hagen més guàrdies de seguretat privada que 
policies.

Les seues polítiques han portat la injustícia fins a temes tan 
essencials com la protecció de la integritat física, la vida i la 
propietat de les persones. Eixa és la lamentable targeta del 
candidat del PP: l’augment imparable de la delinqüèn- cia. 
Almenys li desitgem que en allò personal tinga més sort que 
l’antiga delegada.

És evident que tot això del que li he fet referència, tot això que 
li he fet referència hauria de ser corregit. Lamentablement a vosté 
ací no l’han posat per a això. No l’han posat per a corregir una 
política. A vosté ja sols li per- toca  ser  el  liquidador d’una  
pesada  càrrega, el liquidador d’una enorme hipoteca social i 
econòmica, injustificada i injustificable.

El futur, senyories... (Remors) Sí, seria molt negre, sen- yor 
Maluenda, seria molt negre si no fóra per la força, per la capacitat i 
pel dinamisme de la nostra comunitat. (Aplaudiments des d’un 
sector de la cambra) El futur… el futur seria incert si no fóra pels 
nostres ciutadans. El futur seria gris, no negre. Perquè negre sols el 
veu vosté.

La senyora presidenta:

Silenci, per favor...
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El senyor Puig i Ferrer:

Negre sols el veu vosté. Seria gris. Si no fóra perquè dins d’uns 
mesos els ciutadans amb els seus vots aposta-  ran pel futur i 
produiran a esta comunitat un canvi. Un canvi de cares, un canvi de 
comportament, i sobretot un canvi de polítiques. Ara com mai, 
senyories, (aplaudi- ments des d’un sector de la cambra) ara com 
mai, la segu- retat està en el canvi. Un canvi que només pot 
protagonit- zar el conjunt de la societat, des de l’ambició per la 
justí- cia social i des de la passió pel país que vostés no tenen. 
(S’escolta una veu que diu: “ Molt bé!”. Aplaudiments des d’un 
sector de la cambra) Estes són les bases,  són  les bases de la 
comunitat que les valencianes i els valencians necessitem  i 
reclamem.

En primer lloc, volem fer d’esta comunitat una comuni- tat més 
competitiva. Els ciutadans valencians no es confor- men amb ser un 
país de sol i platja, que està molt bé. Però no només podem ser un 
país de sol i platja. Aspirem a molt més. S’ha de fomentar 
l’empresa productiva, l’empresa real, i ajudar els empresaris de 
veritat, als que arrisquen, als que treballen, als que innoven, no als 
amics. S’ha d’apostar fort per la investigació, pel desenvolupament 
i per la innovació. Fa temps el nostre secretari general li va 
presentar al senyor Zaplana un contracte social per a la I+D+I, per a 
fer-lo tots conjuntament. Ni flors, ni contestació. Cal facilitar que la 
gent amb idees les puga fer realitat i millorar prioritària- ment, 
molt, molt prioritàriament, com la clau que obri totes les portes, la 
formació de les persones. Això és garantia de riquesa, d’ocupació i 
de benestar.

Els ciutadans volem també una comunitat més sosteni- ble, una 
comunitat que ens assegure un futur de prosperitat, sí, però també 
una comunitat on es puga viure en un entorn adequat, sense 
destrossar el medi ambient, sense malbaratar el nostre territori.

Els valencians i les valencianes exigim una comunitat més 
segura, una comunitat on es puga passejar tranquil·lament pel 
carrer, on es puga eixir de casa i, en tor- nar, saber que tot estarà en 
el seu lloc. Però també segura en un sentit ampli. Una comunitat on 
els aliments que mengem siguen de qualitat, que quan caiguem 
malalts tinguem garanties, atencions sanitàries ràpides i de qualitat. 
Una comunitat sense contractes precaris i mal pagats, que els joves 
es veuen obligats a acceptar i que limiten el seu pro- jecte de vida. 
(Remors) Un país on si perdem el treball, puguem trobar la ma 
estesa d’algú que ens ajude, i no el decretazo que ara Aznar i 
Zaplana s’encaboten a mantindre trencant el valor del diàleg social.

La comunitat que volem els valencians ha de ser una comunitat 
més solidària, una comunitat abocada als més desafavorits, que 
connecte amb valor fonamentals d’una societat avançada, que 
supere les desigualtats i les injustí- cies, compromesa amb els 
majors, amb els homosexuals, amb els diferents, amb els 
immigrants. Esta segueix sent la senya d’identitat més valuosa 
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d’una societat progressista: la solidaritat.
Una comunitat, senyories, d’iguals, de persones iguals, 

d’hòmens i dones amb els mateixos drets i deures. I això ho 
volem ja! Per això volem que en les pròximes eleccions esti- ga 
vigent una llei de paritat en la representació política d’es- tes 
Corts. I a tal efecte, presentarem pròximament una pro- posició de 
llei perquè ho garantisquen. Ahí tindran l’oportu- nitat de votar si 
volen o no avançar en la igualtat, si volen o no volen avançar en 
la igualtat.

Els valencians som i volem ser cada vegada més una comunitat 
participativa, una comunitat on tots i cada u dels hòmens i dones 
que la conformen puguen fer sentir la seua veu i que siga tinguda 
en compte, una comunitat que assu- misca la pluralitat com a 
riquesa i no com a conflicte, una comunitat on la discrepància 
siga un valor i no un demèrit. Eixa és la democràcia que defensem 
els valencians: front a l’autoritarisme, més democràcia; front el 
monopoli medià- tic, més pluralitat informativa; front la 
prepotència sense donar comptes a ningú, bones pràctiques de 
govern i trans- parència, senyories.

Ja acabo, senyories. (Remors)

La senyora presidenta:

Senyories, silenci, per favor.

El senyor Puig i Ferrer:

L’Estatut d’Autonomia va ser, a pesar d’algunes forces 
retardatàries, algunes encara ací retratades, un gran instru- ment 
per al reconeixement i la prosperitat del nostre poble. Ara, vint 
anys després, hem proposat una reforma que actua- litze, que 
amplie els drets dels valencians i les valencianes, que incremente 
el benestar, que garantisca la igualtat entre hòmens i dones, que 
enfortisca el nostre sistema democràtic i que, en definitiva, ens 
dignifique com a poble.

La reforma no pot quedar només en la dissolució antici- pada 
de les Corts pel president de la Generalitat. És cert. Però eixa 
determinació és imprescindible com a símbol d’una comunitat 
històrica que vol créixer políticament. A l’anterior president, al 
que se’n va anar, li marcaren el terreny a Madrid. I ha passat de 
“llegaré hasta donde ustedes llegan”, que em va dir a mi en esta 
trona en un debat de polí- tica general, al reconeixement del seu 
fracàs. Per a nosaltres la reforma és un assumpte viu, la reforma 
és bona per als valencians i continuarem impulsant-la per vore si 
entre tots podem fer-la arribar a bon port.

Vull anunciar que a l’inici del nou període de sessions 
proposarem a esta cambra un debat sobre l’autogovern, a fi que 
estes Corts, com a representació legítima dels valen- cians, es 
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pronuncien sobre les necessàries reformes de l’Estatut, per una 
reforma del Senat que obriga un nou esquema de relació entre les 
comunitats autònomes des de la cooperació per fer fort a Espanya, 
i també per la  participació de l’Estat en els processos de decisió 
de la Unió Europea que ens afecten directament.

Volem també una comunitat més culta, amb més apre- ciació 
per la cultura. La cultura dóna el sentit del que som i del que serem 
com a poble. Vostés només han sabut fer con- tenidors buits de 
continguts. Han dilapidat una fortuna en la galeria de les vanitats, 
han oblidat que la cultura la fa el poble, els milers de valencians i 
valencianes que agarren un instrument per fer o interpretar música. 
Han abandonat les bandes de música. Les actrius i els actors que 
pugen a un escenari i donen vida a un personatge. Han abandonat el
tea- tre. Els pintors que expressen la sensibilitat de la nostra ciu- 
tat, i només uns pintor han estat recolzats. Els joves creadors que 
experimenten amb els últims avanços tecnològics necessiten 
l’ajuda d’un govern compromés.

Vostés han oblidat també que la cultura és història, que hi ha un 
patrimoni digne de protegir i que està desapareixent dels nostres 
ulls. Que la nostra llengua és riquesa i que en esta qüestió cabdal de
la nostra identitat només li exigim una cosa: el compliment del 
pacte per la llengua. No admetrem més escaramusses, senyor 
Olivas. No vull dir-li res més, perquè crec que el pacte és 
fonamental, però no volem ja més escaramusses.

Esta és la comunitat, senyories, que promovem, una comunitat 
més competitiva, més sostenible, més  segura, més solidària, més 
participativa i més culta.

En síntesi, senyories, i per acabar, estan deixant vostés una 
comunitat hipotecada, una comunitat on no se sap qui mana; una 
comunitat sotmesa als seus interessos partidaris, agenollada davant 
els interessos de Madrid i no al servici dels valencians. El pitjor de 
tot és que, a falta de deu mesos, estem davant un govern que no 
està a l’altura de les cir- cumstàncies, amb un conseller que va 
despertant empreses dormides, una altra consellera aprenent de 
Goebbels i uns altres que ni estan ni se’ls espera.

Un govern que fa temps que està paralitzat, que no sap i no 
contesta, que ens està fent perdre un temps preciós. El senyor 
Zaplana ja ha abdicat de les seues responsabilitats, però vostés, els 
que queden, els que queden abord de la nau, fa temps que també 
han iniciat el final del trajecte. El dia que acceptaren posar la 
Generalitat només al servei de la promoció personal de Zaplana i 
no al servei dels valencians començaren a escriure en el quadern de 
bitàcola la crònica de la seua singladura. A vosté, senyor Olivas, li 
ha tocat ser l’encarregat del govern de gestió, del govern de 
transició per al final del viatge.

Les valencianes i els valencians ja saben que el projecte del PP 
està esgotat. No pot oferir res millor del que ha ofe- rit. Ara hi ha 
una alternativa que vol impulsar una nova modernització del país 
per afrontar reptes d’un món ple de nous desafiaments i també de 
noves oportunitats. Però noves oportunitats no per a uns pocs, per a 
tots.

Ara la seguretat està en el canvi, una seguretat que només pot 
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garantir-la una nova majoria que des de la humilitat, i no des de la 
supèrbia, des de la ciutadania, des de baix, sabem ja com 
aconseguir-la. Una alternativa moderada, moderada i prudent, 
transformadora i solidària, intolerant amb la injustícia, intolerant 
amb la desigualtat, progressista, oberta i sempre dialogant. En 
definitiva, l’al- ternativa segura i de futur que necessita esta 
comunitat, el nostre país.

Moltes gràcies. (Aplaudiments des d’un sector de la cambra)116
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El senyor Ribó i Canut:

Bona vesprada.
Senyor candidat, senyor Olivas.
Vull, en primer lloc, donar-li una cordial salutació en nom propi 

i del meu grup parlamentari, i volem desitjar-li el millor davant les 
noves obligacions que tot fa preveure que li seran encomanades. 
De veritat que tenim dubtes de si la situació és per a felicitar-lo, 
però si així vosté ho considera, vagen per davant també les nostres 
felicitacions.

El debat d’avui és un debat d’investidura. És, no obstant, un 
debat d’investidura peculiar. Mai s’havia produït un debat en les 
mateixes condicions en aquestes Corts. I l’Estatut va complir el seu 
vigèsim aniversari fa no moltes jornades. Ens trobem davant d’un 
fet nou en el País Valencià, molt poc freqüent en Espanya i només 
amb algun precedent anterior, que sapiguem, en la comunitat 
autònoma de Castella i Lleó.

Un debat d’investidura és un moment per a debatre sobretot al 
voltant d’allò que es va a fer en el Govern Valencià. Per a 
contraposar programes de govern. Per a par- lar d’allò que es va a 
fer. Però aquest debat tanca la possibi- litat de fer el debat sobre 
l’estat de la comunitat que previst per a setembre. Per tant, hem de 
parlar també d’allò que s’ha fet en els últims anys en la Generalitat, 
de tot allò que es va prometre i no s’ha fet, de tot allò que calia fer i 
ni s’ho han plantejat. No és vosté el que hauria de respondre i 
donar compte de les tasques realitzades. Però mire, què hi farem. 
És l’herència que li ha deixat aquell que se’n va anar corrent a 
Madrid fa pocs dies.

“ No cambio un ministerio por la Presidencia de la 
Generalidad”, va dir l’expresident Zaplana. És una valoració 
evident en qualsevol persona que conega els dos càrrecs i, sobretot, 
que estime un poc el país del que és President. Per això el que ha 
fet el senyor Zaplana és injustificable: Abandonar la primera 
magistratura del seu país, el país dels valencians i les valencianes, 
per un alt càrrec en el govern de Madrid que, per no tenir, no té ni 
rang superior.

Inconcebible en un valencià que es pree de ser-ho. Ofensiu per a 
tots els que vivim en aquest país, l’hàgem o no l’hàgem votat. No 
ens imaginem els presidents de Catalunya, Andalusia, el País Basc 
o Galícia que abandonen la presidència del seu país pel qual han 
estat escollits. És unn indicador clar i indiscutible de la 
subsidiarietat del Partit Popular valencià front a les decisions 
centrals del partit i del govern de Madrid. És un fet que deixa amb 
evidència qual- sevol suposada voluntat autonomista. Intentar dir-li 
al que ha passat “ poder Valenciano” és voler enganyar o tenir una 
concepció de l’autonomia que no va més enllà d’una mera 
delegació del govern. Potser eixa és la clau: La delegació de govern 
es veu com un assaig per a la Presidència de la Generalitat, i 
aquesta, com un trampolí per a un ministeri en Madrid. Senyors del 
Partit Popular: Aquest model s’assem- bla al model centralista 
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borbònic de segles passats. És el model d’Estat dels anys quaranta, 
cinquanta, seixanta i majoria dels setanta. Pensàvem que ja s’havia 
exhaurit dels plantejaments polítics espanyols del segle XXI.

Sort que la vaga general del passat dia 20 de juny no va ni 
existir, com els portaveus estatal i valencià, don Pío i donya 
Alícia deien. Si arriba a existir se’n duen a Madrid fins i tot les 
pedres del Palau de la Generalitat. Per cert! Què poc que li ha 
importat al senyor Aznar desvestir i des- organitzar el Govern 
Valencià per a intentar rellançar  el  seu govern.

El que és evident és que el senyor Zaplana ha utilitzat la 
presidència de la Generalitat, el més d’un bilió anual de pes- setes 
del seu pressupost, com un trampolí per a les seues properes 
aventures personals. No es creia el càrrec que ostentava. Va 
transitar per ell, el va emprar per a les seues cuites, però en cap 
moment el va valorar en la seua dimen- sió històrica. Ara 
entenem el seu poc interès, quan no menyspreu, per temes com 
l’ús de la nostra llengua, la refor- ma seriosa de l’Estatut. Això en 
Madrid no fa falta, i fins i tot podria quedar malament.

La situació que ha creat en el Govern Valencià l’interès 
personal de don Eduardo Zaplana és pareguda a un triangle: En 
un vèrtex, vosté en la Generalitat com a president durant el temps 
d’un embaràs un poc llarg. En l’altre vèrtex, el sen- yor Camps 
com a futur candidat del seu partit en les prope- res eleccions, por 
supuesto, si democràticamente su partido ratifica la designació –
segurament la paraula “designació” ve d’assenyalar i nomenar 
amb el dit– feta pel tercer vèrtex, el vèrtex del Ministerio de 
Trabajo en Madrid.

Funcionarà aquest triangle? No el volem qualificar de triangle 
de les Bermudes. El temps ho dirà i, evidentment, ningú pot tenir 
certesa d’això. Però em permetrà que li faça una pregunta: Per 
què el seu partit, el Partit Popular, no es dedica a fer els 
experiments amb gasosa? No creu que el govern del nostre País es 
quelcom massa important com per a experimentar formules 
noves?

És evident que el funcionament del seu partit, el Partit Popular, 
no es distingeix precisament per ser un model assembleari. Abans 
al contrari, les decisions tenen una forta component personal del 
seu màxim dirigent. La rapidesa a nomenar-lo a vosté candidat a 
president i al senyor Camps a les properes eleccions confirmen 
això que li diem.

Ajustar aquest model fortament presidencialista, quan no 
piramidal, a una tricefàlia no és una tasca fàcil, i ens preo- cupa, 
de veritat, no pel seu partit sinó pel funcionament del Govern de 
la Generalitat. ¿Va a ser el Palau de la Generalitat una terminal 
d’ordinador que rep tots els matins les ordres del que cal fer des 
de Madrid i des de la Delegació de Govern o on estiga el senyor 
Camps? Evidentment, espe- rem, desitgem i exigim que el seu 
concepte de   continuïtat, que tantes vegades ha repetit este matí, 
siga alguna cosa més que això. Que la capacitat de decisió estiga 
ací en el país i no transmesa des de lluny per control remot.

Per acabar amb aquest apartat, tenim una gran curiosi- tat per a 
veure la ubicació que vostés li van a donar al ter- cer  vèrtex  
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d’aquest triangle, el candidat a futur president,   i quin grau de 
vinculació va a tenir amb el Govern de la Generalitat.

Pel bé del poble valencià desitgem que els funcione l’in- vent 
del triangle que ens va a governar els propers mesos. Però sàpiga 
que els errors es paguen cars. S’equivoquen si pensen que esta 
situació és considerada normal pels ciuta- dans i ciutadanes. 
S’equivoquen si pensen que esta situació és una situació que ha 
estat votada pel seu govern. No vota- ren un ministre de treball, no 
acceptaren que la nostra vida pública haja girat tot este temps al 
voltant de la promoció personal d’un senyor.

Senyor Olivas, avui estem debatent una candidatura a president 
de la Generalitat. No parlem ni d’una substitució ni d’una 
interinitat, encara que el seu partit li ha posat les coses molt difícils 
perquè vosté puga exercir com a tal. Li demanem un perfil propi 
dintre dels seus plantejaments ide- ològics. De veritat, el perfil de 
president de la Generalitat és clarament millorable. En primer lloc, 
en estima a la terra on vivim. És quelcom més que un objecte 
d’emprar i tirar una vegada s’han aconseguit els objectius personals

Senyor candidat, senyor Olivas. Vosté és una persona amb una 
dilatada trajectòria en el mon de la política muni- cipal i 
autonòmica. Una trajectòria sense cintes magnetofò- niques 
inculpatòries, sense accessos a alcaldies per meca- nismes 
inadjectivables, sense responsabilitat directa en el nomenament de 
consellers després condemnats per apro- piar-se de diners de 
monges o per defraudar al fisc. El seu expedient a aquest nivell està 
net. Li ho dic per a ressaltar la diferència en positiu. Vosté sap que 
açò, precisament açò, abans no es podia dir.

Té vosté molta faena per a dignificar aquest govern, per a donar-
li un altre tarannà millor que el que l’ha caracterit- zat en els últims 
anys. Ens agradaria, i li ho diem de veritat, que la seua actuació ens 
fera oblidar i passar a la història casos com l’Ivex el pagament en 
paradisos fiscals a don Julio Iglesias, els comportaments 
d’exconsellers com el sen- yor Cervera, etcètera. Tot un seguit de 
comportaments que han col·locat els governs de la Generalitat en la 
frontera de l’ètica i de la mateixa legalitat.

L’última llei Zaplana en el nostre país, l’anomenada Llei 
d’estatut d’expresidents de la Generalitat Valenciana, va ser 
aprovada per aquestes Corts el passat dia 5 de juliol. Pocs dies 
després, el 9 de juliol, tots els privilegis, prebendes i altres 
delicatessen que contempla aquesta llei, tan clarament antipopular 
que es van veure obligats els grups parlamenta- ris promotors a 
anunciar la seua modificació abans fins i tot de la seua aprovació.

¿Algú s’atreviria en aquestes Corts a afirmar que és una 
casualitat que s’aprove una llei d’expresidents precisament només 
quatre dies abans que el senyor Zaplana canvie la seua condició de 
president per la d’expresident? De veritat, si algú vol fer gala de 
semblant ingenuïtat, allà ell. Nosaltres veiem premeditació, 
intencionalitat manifesta i, sobretot, unes ganes terribles d’arreglar-
se el futur econòmicament a costa dels diners de tots els valencians.

La senyora presidenta:

Senyories, per favor, pregue silenci.
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El senyor Ribó i Canut:

En política aquestes casualitats no existeixen. Fa pocs mesos 
una de les persones del triangle del Partit Popular valencià era 
membre de la Mesa de les Corts estatals. Va accedir a la condició 
de Delegat del Govern i, curiosament, algun temps després es 
nomenat dedocràticament candidat a president de la Generalitat 
pel senyor Zaplana. La coinci- dència buscada en la llei 
d’expresidents indica a les clares el tarannà, les motivacions 
profundes per estar en política.

Senyor candidat, senyor Olivas. Li demanem que aques- ta 
vergonyosa llei, molt més vergonyosa avui encara que el dia que 
va ser aprovada, siga modificada urgentment. Li exi- gim que el 
seu grup parlamentari presente en aquestes Corts allò a què es va 
a comprometre el passat dia 4 de juliol.

Senyors del Partit Socialista, els demanem també que 
presenten urgentment les modificacions a aquesta llei que vostés 
van cometre el terrible error de consensuar amb el senyor 
Zaplana, i vostés ho saben. Aquesta no és una llei presentable a 
cap persona que tinga una concepció mínima- ment ètica de la 
política per damunt de la seua ubicació en l’espectre polític.

Un dels aspectes on hem de millorar de forma impres- cindible 
és en la pluralitat dels mitjans de comunicació públics. El 
problema no és la privatització, el problema és la pluralitat. No es 
pot continuar emprant Radiotelevisió en funció exclusiva no ja 
dels interessos de un partit sinó dels interessos i la promoció 
personal d’una persona, encara que aquesta siga president de la 
Generalitat. La màxima diferèn- cia entre els noticieros de fa uns 
dies i el No-Do rau, per una banda, que aquell era en blanc i 
negre, i per altra, que l’ac- tor principal abans era baixet i amb 
bigoti i ara ha canviat considerablement la seua fisonomia

Li volem demanar un respecte en els mitjans de comuni- cació 
públics a la pluralitat. És un element bàsic de qualse- vol sistema 
democràtic, que s’ha trencat seriosament en el nostre país en els.

Ara fa 20 anys que els valencians i valencianes comen- çàrem 
a superar la desfeta d’Almansa de 1707 i els efectes que el Decret 
de Nova Planta va tenir sobre el poble valen- cià. Ho férem 
mitjançant un Estatut d’Autonomia de sego- na, per causa entre 
altres de la col·laboració de la UCD i el Partit Socialista, que des 
de Madrid van fer tot el possible perquè no fora de primera. 
Sembla que els valencians i valencianes no en tenien dret a més.

En aquests 20 anys hem assumit més competències, hem 
augmentat el nostre autogovern, però no hi ha prou. Queden 
encara competències a transferir i encara estem lluny d’al- tres 
nacionalitats i regions. Volem una reforma en profundi- tat de 
l’Estatut d’Autonomia, i estem disposats a parlar-ne. I per a 
nosaltres aquesta es una de les proves del cotó de si vosté serà un 
president de la Generalitat bo per als valen- cians i valencianes, o 
per altra banda, serà exclusivament un mer delegat de govern.
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Volem la reforma de L’Estatut, però volem una reforma en 
profunditat, que incorpore drets socials i col·lectius, mesures  de  
discriminació  positiva,  deures  de   solidaritat social i 
compromís voluntari, drets d’us de noves tecnolo- gies, drets 
culturals i lingüístics, així com la preservació del medi ambient.

Una reforma que supose un enfortiment de les institu- cions, que 
se’ns reconega  com  a  nacionalitat  històrica, que permeta la 
dissolució anticipada de les Corts i la con- vocatòria de eleccions 
per a una nova legislatura, que es rebaixe el límit electoral del 5% 
al 3%, que aprofundisca  en la comarcalització mitjançant una llei 
valenciana de comarques, que reconega la unitat de la llengua i la 
doble denominació valencià/català, com reconeixen totes les 
universitats del mon i fins i tot l’Acadèmia  Espanyola de  la 
Llengua. Ressaltar les relacions històriques amb els territoris de 
l’Antiga Corona d’Aragó, col·laborant en l’Arxiu o en l’Institut 
Ramon Llull. El nostre estatut ha de reconèixer i regular la forma 
en què participem en la for- mació de la voluntat estatal envers la 
Unió Europea, assu- mint-ne la representació quan es refereixen a 
matèries de particular interès per al País Valencià o que afecten a 
com- petències  exclusives.

I parlem del valencià. Ens pot explicar per quins motius munten 
vostés continus aldarulls i escàndols amb aquest tema? Ens pot 
explicar per què fan el ridícul més absolut a l’implantar el requisit 
lingüístic en l’ensenyament impedint que els llicenciats en 
Filologia Catalana de les universitats valencianes tinguen 
l’acreditació? S’atreveix vosté a expli- car per què no acrediten 
precisament als especialistes en aquest tema?

Senyor candidat. Nosaltres pensàvem que l’únic motiu pels seus 
comportaments absurds en el tema del valencià era un motiu 
electoral: no permetre créixer el grup polític que té com a senyera 
el segregacionisme lingüístic. Però aquest argument ja no justifica 
les coses. Cada dia estem més con- vençuts que els suposats 
“históricos pacificadores del con- flicto linguistico con la 
Acadèmia Valenciana de la Llengua” són en realitat a la vegada 
bombers i piròmans. Avui una de pacificació, demà una altra de 
conflicte. Ens temem que vostés necessiten el conflicte lingüístic 
per enterbolir el pro- cés de normalització del valencià en la 
societat. Tenim la sensació que vostés no estan interessats que el 
valencià torne a ser la llengua d’ús normal en totes les comarques 
valencianoparlants.

I anem a parlar d’economia, de la qual, senyor candidat, ahí sí 
que vosté n’és directament responsable.

Europa, Espanya i el País Valencià han viscut uns anys de fort 
creixement econòmic Ens felicitem i els felicitem, perquè això 
suposa uns efectes molt positius cara a la dis- minució de l’atur, a 
la millora de la qualitat de vida, encara que també tinga 
conseqüències prou més discutibles a nivell mediambiental. Però 
mire, el seu model econòmic el podrí- em definir com “pa per avui, 
fam per demà”. Tenim la sen- sació que aquest pot ser un dels 
grans motius de la gran escapada de don Eduardo Zaplana del 
Palau de la Generalitat: Per als propers anys no queda res per a 
gastar, només deutes a pagar.
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Amb dades del Banc d’Espanya, el País Valencià ha pas- sat de 
2.656 milions d’euros de deute en 1995 a 6.292 milions d’euros en 
març d’enguany, del 2002. Ha multipli- cat el deute per 2’37. Si ho 
mirem relativament comparant- lo amb el producte interior brut, 
dades també del Banc d’Espanya, com vosté sap, veiem que hem 
passat del  6’4% de deute respecte al producte interior brut de la 
comunitat al 10’0% en març d’enguany, mentre la mitjana de 
comunitats autònomes ha passat del 5’9% al 6’4%. 3’5 punts de 
creixe- ment en el nostre país mentre la mitjana de les comunitats 
autònomes de tot l’Estat espanyol és 0’5, és a dir, set vega- des 
més. Algú té encara algun dubte que aquest govern ha estat un gran 
malbaratador?

Vegam un altre indicador: Segons dades de la Sindicatura de 
Comptes del 2000 el Govern ha traslladat a pagaments de l’any 
2004, després de les properes eleccions, 1 bilió –amb be de 
Barcelona– 380.000 milions de pessetes. Una quantitat de l’ordre 
del pressupost anual de la Generalitat. Dit en llenguatge de carrer: 
Jo gaste i els que vinguen darrere que paguen.

La situació sembla tant escandalosa que la Conselleria 
d’Hisenda ha d’amagar dades al voltant de la situació de la 
tresoreria de la Generalitat. Misteriosament, els últims infor- mes 
no donen la dada de dèficit pressupostari que fins ara apareixia en 
el resum d’operacions. Ho comprenem. Ho comprenem, de 
veritat. Només en un mes, de març a abril, s’havia incrementat en 
un 15%. El problema rau que reflec- tixen la realitat insostenible 
dels comptes del seu govern. No les poden presentar perquè, 
efectivament, les dades són impresentables, però són la traducció 
fidel d’una realitat.

Este matí ho deia i té raó. Se’ns dubte l’atur ha dismi- nuït al 
calor del creixement econòmic que ha gaudit Espanya i el País 
Valencià en els últims anys, des de 1995 al 2002. Les dades que 
ha donat es referien efectivament  als anys entre 1995 i el 2001. 
Ens congratulem de la notí- cia, i li ho volem dir amb molta 
claredat. Però a la vegada  li volem dir: mire, anem a agafar la 
lupa i aproximar-mos un poquiu. Les coses estan canviant, i les 
coses estan can- viant no per a bé. Les dades de l’Inem del mes de 
juny així ho indiquen. En l’últim any, de juny a juny, l’atur en el 
nostre país ha augmentat en un 7,5%, exactament en 9.108 
persones en la nostra  comunitat.

Mirem les altres dades, les homologables amb la Unió 
Europea. Les dades de l’EPA del primer trimestre d’enguany 
donen uns resultats paral·lels. L’atur ha crescut en 11.500 
persones, un 6,6%, en aquest primer trimestre al País Valencià. 
Durant l’últim any l’atur ha crescut en 18.900 per- sones, un 
11,4%. Nosaltres pensem que, sent cert el que ha dit vosté este 
matí, el canvi de tendència en l’atur ja és clar. Vosté pot parlar de 
plena ocupació, però les dades dels últims anys ens diuen que ens 
allunyem, senyor candidat, de la pena ocupació. El creixement 
econòmic ja no és suficient per a crear nous llocs de treball i 
s’està començant a destruir ocupació de forma neta.

Han millorat un poc les dades de sinistralitat laboral en el 
2001. s’han reduït en un 2,2% els total d’accidents i en un 13’6% 
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els mortals, fruit d’un pla de xoc consensuat amb els agents 
socials. Però queda molt per fer, eh? Si ho comparem amb 1996 
s’ha passat de 75,5 a 89,9 accidents per cada 1000 assalariats. Jo 
ho vull dir aquí perquè sí que ens interessen les dades de 
sinistralitat, que vosté no n’ha parlat este matí ni se n’ha parlat 
este matí. En el 2001 s’han accidentat 14 treballadors més per 
cada 1000 treballadors que en 1996

No s’ha d’oblidar a més que Espanya és el país de la Unió 
Europea amb major taxa de sinistralitat laboral, i que el nostre 
país es troba entre les comunitats autònomes amb un major índex 
de sinistralitat.

Però mire, no es pot dir res de positiu respecte a la lluita contra 
la precarietat laboral, tampoc hem sentit res d’açò, contra els 
contractes basura que afecten a tot el món del tre- ball en general 
però a les dones i els joves en particular. Un nivell de precarietat 
superior en més de cinc punts respecte a la mitjana espanyola, que, 
cal recordar-ho, és la pitjor de tota la Unió Europea.

D’aquesta forma no es pot preparar als treballadors, no es pot 
millorar la seua professionalitat, no es pot augmen- tar la 
productivitat i la qualitat de què este matí parlava  dels productes 
obtinguts. Un model que es correspon bé amb elevada sinistralitat i 
amb uns baixos nivells  de  I+D+I. Un model, en definitiva, 
impropi d’un país europeu desenvolupat.

Una de les característiques més preocupants del desen- 
volupament econòmic dels últims anys és la utilització del territori 
i dels recursos naturals fins a límits insostenibles.  El turisme de 
platja, com el seu nom indica, necessita platja, i aquesta no es pot 
destruir, per exemple, amb la instal·lació de nous ports esportius. 
Intentar regenerar des- prés les platges és tirar els diners. I no ho 
diem nosaltres,  ho  diuen especialistes.

Un apartament, un xalet, necessita aigua. No se’n poden 
construir milers i milers sense tenir disponibilitat d’aigua. I ho diu 
el sentit comú i també la Llei d’ordenació, però es fa el contrari en 
la Marina, en el Baix Maestrat, en el Baix Segura, etcètera. Un 
camp de golf suposa un consum d’ai- gua intolerable en una zona 
semiàrida com el nostre país. Que més dóna! Vostés en tenen 
programats més de 60 en tot el País Valencià.

L’Horta de València és un espai singular que cal protegir per 
molts motius que s’han discutit no fa molt en aquestes Corts. Que 
importa! Ahir li tocà a Campanar. Avui li toca a la Punta. Demà a 
la Condomina en Alacant. El Baix Segura està desapareixent com a 
tal. L’asfalt i el ciment són el nou paisatge dominant del nostre 
país.

Senyor candidat, les Illes Balears, les Illes Canàries, s’han 
plantejat seriosament, des de posicions polítiques dis- tintes, una 
moratòria en la construcció turística. El País Valencià necessita 
també una moratòria en el mateix sentit per a defensar la qualitat 
del turisme, per a defensar el poc medi ambient verge que resta en 
la costa.

Una sobreexplotació de l’aigua duu a rius claveguera, com és el 
cas avui del riu Segura, però serà el del riu Xúquer dintre de molts 
pocs anys. Una sobreexplotació de la costa com s’està produint va a 
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dur a una pèrdua de qualitat del turisme que serà letal en pocs anys. 
I atenció, perquè ja estan sonant les primeres alarmes en el que 
portem d’estiu. Baixa l’ocupació perquè els turistes, potser, ja no 
troben la qualitat que voldrien.

Malgrat l’ampliació de superfície protegida –el parc natural de 
la Serra d’Irta és l’últim exemple que saludem–, hem de denunciar 
el retard intolerable de la publicació defi- nitiva del Catàleg de 
Zones Humides. Dóna la sensació que es deixa passar el temps amb 
la finalitat o almenys la com- plicitat perquè algunes agressions 
urbanístiques a les zones humides es realitzen i ja no tinguen 
reversibilitat possible.

La situació mediambiental és molt greu en el nostre país. Es 
manté un nivell baix d’incendis forestals, es cert, i ho saludem. 
Però hi ha una total incapacitat de reforestació i de repoblació. 
L’únic que es fa per a dissimular un poc es tirar unes quantes 
llavoretes des de mitjans aeris sense cap con- trol d’eficàcia. Mire, 
reconeguem que aus i pardalets aplau- diran la mesura per la seua 
millora alimentària, però segur que se’ls podria alimentar de forma 
menys costosa.

Els residus urbans i industrials continuen sent un greu 
problema sense resoldre. La política de final de canonada, sense 
cap voluntat seriosa de reciclatge, reducció i reutilit- zació, genera 
polítiques conflictives en les zones interiors, ja per la presència 
d’abocadors com en Zarra, Altura, ja pel pas de camions com en 
Bunyol i en Macastre, ja per la presèn- cia d’instal·lacions 
obsoletes totalment com Aldaia-Quart.

La qualitat de les aigües superficials del Segura, del Magro, 
etcètera, no millora de forma significativa. Les aigües 
subterrànies segueixen augmentant la seua concen- tració en 
nitrats, entre altres motius pels nous cultius de cítrics fruit de 
rompudes i posades en regadiu permeses en zones de muntanya o 
limítrofes. La qualitat de les aigües depurades és molt insuficient, 
i la major part, les dues ter- cers parts, malgrat que s’haja 
multiplicat per tres, com vosté ha dit este matí, les dos coses són 
certes, no es reutilitzen per manca de qualitat o d’infrastructures.

El nivell de contaminació de l’aire és alarmant en algu- nes 
zones industrials, com és el cas de la zona taulellera de Castelló i 
altres, al superar-se de forma reiterada els nivells màxims 
d’alguns contaminants perjudicials per a la salut humana.

Tot un panorama mediambiental molt deficient, que exi- geix 
un clar gir cap a la sostenibilitat i el respecte escrupu- lós de les 
distintes normatives.

En infrastructures vostés s’han quedat mirant l’èxit de tancar 
l’A-3, o omplint pàgines de tinta amb el projecte AVE. Però el 
País Valencià té necessitats urgents que no s’han abordat. Al 
nostre entendre, molt més urgents que l’AVE.

Què passa amb la modernització de la línia Alacant- València-
Barcelona de velocitat alta, retardada més de set anys en les seues 
previsions inicials? Què passa amb la línia Madrid-València? Què 
passa amb la connexió ferroviària Sagunt-Teruel-Saragossa, que 
amb inversions mínimes podria reduir a la mitat el temps de 
desplaçament? I amb la línia Alacant-Elx-Múrcia, que per no 
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estar no està ni electri- ficada? Què passa amb els retards 
incomprensibles dels parcs centrals i soterrament de les vies en 
València i Alacant? Es recorda vosté que ja fa molts anys 
aquestes Corts demanaren per unanimitat la connexió ferroviària 
Gandia-Dénia?

Senyor candidat, en temes ferroviaris el balanç es resu- meix 
en promeses i bones paraules sobre l’AVE. Poc  més.

Per cert. Com explica vosté la compra de màquines de tren per 
a les línies AVE valencianes que arriben a 220 qui- lòmetres per 
hora com l’Alaris o l’Euromed, que funcionen fa anys. No era un 
tren que havia d’anar a 350? No serà que ens van a vendre gat per 
llebre? Que van a batejar com AVE les línies i els trens que el 
senyor Borrell fa set anys deia “de velocitat alta” i que encara no 
han estat posades en marxa? El seu AVE fa un cert olor a trampa. 
Fa olor a excusa per amagar que no s’han fet absolutament res en 
infraestructu- res ferroviàries durant aquests últims anys.

Mire, el Govern Valencià no s’ha enterat de la necessi- tat 
d’anar evolucionant cap a energies renovables que incloga 
mesures d’estalvi energètic. El consum creixent  de derivats del 
gas i del petroli està provocant problemes mediambientals 
gravíssims, on el seu màxim exponent és  el canvi climàtic. La 
cimera de Kyoto va marcar uns límits de creixement en el consum 
d’aquests productes que en Espanya no estem respectant, ni en el 
nostre país tampoc.  El consum d’energia, sobretot elèctrica, creix 
per damunt del creixement del PIB, es fa menys eficient. 
Qualsevol mesura d’estalvi energètic és menyspreada, com si aug- 
mentar el consum d’energia fora equivalent a millorar la qualitat 
de vida. Mentrestant, l’augment de consums elèc- trics satura les 
xarxes de distribució, antigues, insuficients   i sense les inversions 
necessàries, generant una pèrdua de qualitat del servei per 
l’augment descontrolat dels talls elèctrics, que la Generalitat es 
resisteix a garantir la quali- tat del servei amb les mesures de 
control i sanció  que siguen necessàries.

Mire, España és el tercer estat del mon en potència eòli- ca 
instal·lada. Però el País Valencià es troba a la cua en aquestes 
energies, amb uns pocs generadors ubicats en un parc eòlic 
dissenyat prèviament a la seua arribada al govern. Fa sis anys que 
demanàrem en aquestes Corts un Pla Eòlic. Se’ns va dir que estava 
fet. L’any 1999 ens prometeren la seua publicació immediata. Des 
d’Esquerra Unida i des de moltes empreses valencianes que 
voldrien invertir o cons- truir aerogeneradors continuem esperant-
lo. Sobretot perquè està actuant com un fre, un impediment a les 
possibilitats d’instal·lació de nombrosos parcs eòlics. Veure com 
està avançant aquesta energia en Aragó, en Castella, en Galícia o 
en Navarra i veure com no s’està fent res en el nostre país ens 
indica el paper real del seu Pla eòlic: Repartir les zones a 
agrupacions d’empreses amb criteris injustificables i 
inqualificables, que l’únic que han generat és retards.

El mateix podem dir de l’energia solar. Mentre ciutats com 
Barcelona o comunitats autònomes com Andalusia estan 
desenvolupant de forma decidida aquesta energia, aquí continua 
sense cap iniciativa ni recolzament, i disminuint la superfície 
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instal·lada.
Mentrestant, tot són avantatges per a l’energia nuclear i la 

tèrmica. Mentre en Alemanya, Suècia i Bèlgica es plani- fica el 
tancament de les centrals nuclears ací s’augmenta la potència de la 
central nuclear de Cofrents, es deixa funcio- nar en Espanya la 
central de Zorita sense les mínimes garan- ties de seguretat. Cal 
garantir el negoci de les grans com- panyies elèctriques.

El mateix podríem dir de les centrals tèrmiques a gas amb 
regasificadora inclosa. Poc importa que el lloc d’ubica- ció siga 
més o menys adequat en funció del consum previsi- ble. Tampoc 
importa la seguretat de les persones a l’ubicar instal·lacions en 
zones amb perills d’efecte dòmino en cas d’accident, que podria 
genera un cataclisme en el municipi de Sagunt. Fins i tot la 
declaració d’impacte ambiental, sen- yor candidat, de l’empresa ho 
diu, fins i tot la declaració d’impacte ambiental.

Volem manifestar-li la nostra profunda preocupació per 
l’agricultura, que juga un paper molt important en el desen- 
volupament econòmic valencià. En aquests moments està 
amenaçada per importants agressions com a conseqüència de les 
diferents OCM. Si les conseqüències negatives de l’Agenda 2000 
no foren prou, ara estem en la reforma de la PAC, que acabarà amb 
algun sector agrari valencià com és el cas de l’arròs.

Senyor candidat, li exigim al seu govern i al de l’Estat una actitud 
ferma en defensa dels llauradors valencians. Per suposat, molt més 
ferma que la que varen tenir amb el pro- blema de la clementina i 
els Estats Units. Es necessari un pla estratègic per al camp valencià. 
És necessari fer d’una vega- da l’elecció a cambres agràries. Caldrà 
posar ordre en la plantació de nous ceps de raïm o acabarem 
generant una greu crisi en el sector del vi, com ja amenaça a les 
comar- ques de Requena-Utiel.

Anem a parlar un poc dels serveis públics.
L’escola pública, per a nosaltres, és l’escola de millor qualitat: 

democràtica, laica, participativa, amb un personal que passa un 
procés de selecció complex, integradora i per a tots, permet que 
l’educació siga un factor de compensació de carències i 
potenciadora de major justícia social, sense renunciar a 
aconseguir el màxim que cada alumne puga assolir.

Al Partit Popular, al seu partit, no li agrada l’escola pública. 
Amb l’excusa del dret dels pares a triar l’educació pels seus fills 
estan degradant la qualitat dels centres públics. Vegam alguns 
aspectes que confirmen això.

Manca endèmica d’infrastructures: Mire, li donaré només un 
detall. El curs proper més del 40% dels alumnes d’ESO hauran de 
continuar en els centres de primària per l’incompliment flagrant 
del mapa escolar. Molts altres hau- ran de donar classe en 
barracons.

Intervenció política en aspectes com la llengua, la cen- sura en 
llibres de text o la contractació del professorat de religió.

Manca de mitjans per atendre la diversitat, excés de pro- 
fessorat interí, desconsideració amb la professionalitat dels 
docents, etcètera.

A la vegada...
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La senyora presidenta:

Senyories, per favor, silenci.

El senyor Ribó i Canut:

(Remors) No, gràcies. Fa calor, eh? (Beu) Bé, encara que suem 
molt, anem a continuar.

Mire, li déiem que, a la vegada, als centres concertats no se’ls 
exigeix que atenguen a immigrants o alumnat amb necessitats 
educatives especials. Als centres concertats se’ls permet que no 
atenguen a la població de la zona o, fins i tot, que alguns 
segreguen en funció del gènere. En València, per exemple, hi ha 
quatre centres o de xics o de xiques que són d’una organització 
que es diu Opus Dei. Tampoc controla ningú que molts centres 
concertats cobren als pares mitjan- çant diversos sistemes que són 
formes de segregació enco- bertes. Tot això suposa un 
incompliment legal continuat, conegut i consentit.

No podem deixar de fer una referència a l’atac directe a 
l’autonomia universitària que ha suposat la LOU, contesta- da de 
forma molt àmplia pels sectors universitaris valen- cians. Tampoc 
a la manca i oblit de l’alumnat emigrant. Algú sap alguna cosa 
dels necessaris mediadors culturals?. Diuen que els menjadors 
dels centres públics els duran els mateixos centres, ningú sap amb 
quins recursos econòmics. Hi ha una llei de formació de persones 
adultes, però està totalment abandonada en infrastructures, 
professorat i voluntat de fer res.

Queda molt poc per implantar la Logse, segons les seues pròpies 
promeses. Considera algú que el procés ha estat fet des d’una 
mínima estima a l’ensenyament públic? Que hi haja 20.000 xiquets 
en barracons sense condicions mínimes no és una casualitat, que 
més del 40% dels alumnes d’ESO continuen en centres de primària 
pública no és una casuali- tat, que manquen centenars d’aules de 
primària tampoc és una casualitat, que l’ensenyament infantil 
s’abandone en la pública mentre es concerta en la privada no és una 
casuali- tat. És el fruit d’una política pensada per a unes determina- 
des capes socials, institucions i sectors pròxims al poder que cal 
afavorir, abandonant a la seua sort a la resta de la pobla- ció. D’una 
política feta a consciència per a desviar alumnes a l’ensenyament 
privat abandonant l’ensenyament públic a la seua sort

Uns dels elements que mesuren la capacitat de desenvo- 
lupament d’una societat és el seu esforç en investigació i innovació. 
El País valencià no és precisament modèlic en aquest sentit. Estem 
endarrerits en la introducció de noves tecnologies, fins i tot de 
comunicació. Els recursos dedicats a investigació, 
desenvolupament i innovació són clarament insuficients i de l’ordre 
del 50% per sota de la mitjana esta- tal i de la tercera part respecte a
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la mitjana europea. Així ho diuen les dades de l’INE.
És cert que cal incentivar a les empreses perquè milloren les seues 
inversions en I+D+I. Però també se’ls ha d’ajudar mitjançant els 
instituts tecnològics i la col·laboració amb els centres d’investigació 
públics i les universitats. Se’ls ha d’a- judar amb plans de formació, 
en temes de qualitat, de res- pecte al medi ambient, de riscs laborals. 
El nostre país, amb molta xicoteta i mitjana empresa, necessita una 
indústria activa, viva i de futur, amb llocs de treball estables i que 
tingaal’abast les noves tecnologies per a ser competitiva.

Però la investigació, el desenvolupament i la innovació és una 
qüestió de persones que es dediquen a aquesta tasca 
professionalment o estan en procés de formació. Si volem tenir un 
I+D+I mínimament eficaç no es pot mantenir a per- sones altament 
qualificades amb contractes o beques sense cap prestació social, 
com si dels pitjors contractes basura es tractara. Continuar aquestes 
polítiques es formar investiga- dors perquè després emigren a 
països més desenvolupats o que dediquen més recursos a la 
investigació.

Una dada apareguda ahir en un mitjà d’informació...

La senyora presidenta:

Senyories, per favor.

El senyor Ribó i Canut:

...que caracteritza la sanitat valenciana amb nitidesa: España és 
l’últim estat de la Unió Europea en llit per 1.000 habitants, 4, tenint 
en compte els privats, que són una ter- cera part.  La mitjana 
europea és de 7,1. Ara ve la nostra.  La Comunitat Valenciana és la 
comunitat autònoma amb menys llits per 1.000 habitants de tota 
Espanya, 3,1 exactament. Les dades són de l’Ocde d’ahir. Jo crec 
que indica clarament, perfectament, rotundament, la situació de la 
sanitat valenciana.

Miren vostés, parlen molt de model de gestió, però el model de 
gestió va quedar clar ja fa anys en la privatització de l’hospital 
d’Alzira. Hospital, per cert, amb una forta afi- ció a transferir els 
casos difícils, i per tant, costosos, a la resta d’hospitals de la sanitat 
pública, especialment La Fe. Ara sembla es va a tornar a 
experimentar amb aquesta comarca privatitzant l’atenció primària.

Desmantellar la sanitat pública i transferir-la a empreses 
privades és un dels grans objectius del seu govern. Es començà 
pel pla de xoc per a les llistes d’espera. Continuaren amb la 
privatització dels aparells de ressonàn- cia magnètica sense fer, 
per cert, cap cas a les advertències dels professionals del ram. Ja 
no tenen ni pudor per amagar- ho. Ara, l’altre dia en una resposta: 
“ No es posa el servei d’hemodiàlisi en l’Hospital de Sant Vicent 
de Raspeig per- què es fan concerts amb les clíniques privades de 
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l’entorn”, per tant, es prioritza totalment.
Es privatitza, i de passada, no es realitzen els controls adequats 

dels serveis. Després tenim problemes en les ope- racions dels 
plans de xoc, tenim problemes amb l’hemodià- lisi. I per suposat, 
no es realitza cap pràctica seriosa de pre- venció ni de control 
epidemiològic. El cas de la legionel·la és el millor indicador. 
D’altra banda, vostés menyspreen l’a- tenció primària. Queden 
molts ambulatoris per fer, s’han eli- minat de molts pressupostos, 
molts pressupostos que no s’han executat.

Nosaltres pensem que, per desgràcia, vostés no són massa 
originals en este tema. Vostés estant fent una còpia de la polí- tica 
que va fer una senyora, donya Margaret Tatcher en la sanitat 
anglesa. Els resultats en el País Valencià van sent cada vegada 
més pareguts als resultats patits per Gran Bretanya amb aquestes 
polítiques: Sanitat més cara, cal pagar els bene- ficis empresarials 
abundants, i sanitat de pitjor qualitat, com la mateixa OMS ha 
reconegut en distints informes.

Al País Valencià s’ofereixen 0,7 places públiques en 
residències per cada 100 persones majors de 65 anys. Si sumem 
les públiques i les privades, s’ofereixen 2,25 places per 100 
habitants majors de 65 anys. L’OMS recomana el 6%, 6 cada 
cent. La patronal del sector privat estima que hi ha uns 2000 
ancians en residències il· legals, que de tant en tant ixen en la 
premsa per incendis, tractes inhumans, etcè- tera. Hi ha més de 
2.000 persones en llista d’espera d’una plaça pública.

Mentrestant, vostés tornen a parlar del de sempre: noves 
formes de gestió, és a dir, privatització, donant el servei a 
empreses que no tenen cap experiència en serveis socials, que fan 
xantatge als ajuntaments perquè tinguen el terreny gratuït amb 
l’únic objectiu d’augmentar els beneficis. El model de la sanitat 
privada, dels residus sòlids, ara es con- creta en l’atenció a la 
tercera edat, convertida en lucratiu negoci. I com sempre també, 
les inspeccions, els controls públics necessaris, manquen per la 
seua absència, incom- plint la pròpia legislació. Després es 
cremen les residències i passa tot el que passa.

En menors el desgavell és total: Expedients que s’acu- mulen 
als passadissos del negociats de serveis socials, pri- vatització del 
servei, famílies acollidores sense cap com- pensació econòmica, 
continuen mesclats els menors tute- lats judicialment amb els de 
protecció, convertint el siste- ma en una bonica i trista, sobretot 
trista, escola de trans- gressió de les lleis. Parlem un poc del Pla 
de mesures d’inserció social per a persones sense cap tipus de 
recurs? El Govern havia previst una reducció dràstica d’aquest 
pla, que ha hagut de corregir gràcies a la protesta d’alguns 
ajuntaments, com per exemple el de València. Retallar aquestes 
partides no creuen que afecta a la mínima sensibilitat solidària de 
qualsevol govern? Llançar a aquestes persones sense recursos a 
bus- car-se la vida no creuen que és llançar-los a la marginació 
absoluta, amb les conseqüències que després se’n deriven?

Cal fer menció als temes de seguretat i als temes d’im- 
migració. I cal fer-ho, en primer lloc, per la importància dels temes 
a nivell del País Valencià, però també per afectar a una d’estes 
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persones del triangle màgic.
Dir que els índexs de delinqüència s’estan disparant al País 

Valencià i que ho estan fent per damunt de la resta d’Espanya es 
una cosa coneguda, pot trobar-se en qualsevol diari. No anem a 
insistir.

No s’han fet bé les coses en seguretat ciutadana. Recursos 
personals molt per sota dels programats. Recursos personals mal 
planificats, com repeteixen de forma reitera- da els sindicats 
policíacs. Desorganització.

I els volem recordar que la seguretat és un dret constitu- cional 
que el Govern té l’obligació de garantir a tots els ciu- tadans. La 
seguretat no es pot privatitzar, com està passant cada dia més en el 
nostre país. Perquè si això passa, ja només estan segurs aquells que 
tenen diners per a pagar-se- ho. I hi ha una cosa que és clara: des de 
que vostés gover- nen, els negocis de les empreses de seguretat 
s’han disparat, és evident.

Hi ha una cosa que al nostre entendre és gravíssim fer: Vincular 
la inseguretat creixent amb els problemes de la immigració. I açò 
s’ha fet per part del Partit Popular falsifi- cant fins i tot dades 
estadístiques que relacionen interessa- dament les dues coses.

El problema de la delinqüència no és la immigració. El 
problema de la delinqüència és la marginació social que pro- dueix 
la manca d’atenció als problemes de l’atur –valdria la pena 
recordar-li al ministre de Treball que més del 50% dels aturats i 
aturades d’este país no rep cap tipus de prestació– o als problemes 
socials, com hem vist. El que si és proble- ma és el maltractament 
que es dóna als immigrants en el procés d’obtenció de papers, la 
manca de respecte als seus drets humans que provoca la llei que 
vostés aprovaren i ja volen tornar a canviar per endurir-la cada dia 
un poc més.

Jo els vull recordar que els immigrants estan fent els treballs que 
ningú vol fer ací, al camp, atenent a les nostres persones majors o 
als nostres xiquets. Jo els vull recordar que els immigrants són avui 
uns aportadors nets a la Seguretat Social, estabilitzant-la i garantint 
les nostres pensions. Jo els vull recordar per últim que fa uns anys 
que els nostres pares anaren a Europa, per cert, molts d’ells sense 
cap tipus de paper, o a Sud-amèrica, a guanyar-se un salari que va 
ser clau per a iniciar el procés de desenvolu- pament d’Espanya. 
Que no s’oblide una cosa: ningú emi- gra per gust. La gent emigra 
perquè no té  cobertes  les seues  necessitats bàsiques.

I mire, enllaçant amb açò, ens agradaria que el nostre govern 
fora un govern solidari, un govern que contribuira al 
desenvolupament dels països més pobres. Però no ho és. Així ho 
diuen les dades, més enllà de la propaganda institu- cional 
interessada.

L’any 2000 es destinava a cooperació el 0,20% del pres- supost 
de la Generalitat. L’any 2001 el percentatge va baixar fins al 
0,11%. L’any 2002 es torna a augmentar fins al 0,24%. Unes 
quantitats que, com és conegut, mai arriben ni de bon tros a la 
meitat del que indica l’ONU, el 0,7%.

Un altre aspecte a destacar és el repartiment dels recur- sos 
basat en forts amiguismes. Creixen les partides a les ONG 
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confessionals, mentre es redueixen dràsticament les partides per a 
les ONG laiques. Altres partides s’entreguen a amics polítics com 
el senyor Alemán de Nicaragua, cas de la fundació cubano-
americana de Mascanosa, etcètera.

Mire, nosaltres volem un País valencià més solidari. I això no 
vol dir ficar bases militars en el nostre territori, com és el cas de 
la base Otan en Bétera. Vol dir exactament el contrari, treballar 
per la desmilitarització de la societat, no per augmentar el pes del 
militarisme creixent. Vol dir dedi- car menys recursos a l’exèrcit i 
desviar-los a poc a poc a la col·laboració internacional.

Treballar per la solidaritat...

La senyora presidenta:

Senyories, silenci, per favor.

El senyor Ribó i Canut:

...també significa avançar en els plantejaments dels moviments 
contra la globalització neoliberal. Vol dir plante- jar-se avançar en 
una taxa Tobin almenys a nivell de la Unió Europea. Significa 
condonar el deute extern dels països sub- desenvolupats. Implica 
començar a posar fre a la prolifera- ció dels paradisos fiscals, 
començant per evitar qualsevol transacció amb ells, com ha fet el 
seu govern. Se’n recorda dels pagaments a Julio Iglesias?

Mire, el País Valencià no va bé. Bé, vaig a rectificar. El País 
Valencià va bé per a alguns. Va bé per a eixos cons- tructors que 
s’han beneficiat de les obres faraòniques que vostés estan fent. Va 
bé als metges que tenen una clínica pri- vada. Va bé per als 
empresaris que obrin i tanquen empreses i tenen beneficis amb els 
acomiadaments i les suspensions de pagaments, als quals vostés 
encara han beneficiat més fent que s’estalvien els salaris de 
tramitació. Va bé per als que s’han beneficiat de les concessions 
de residències de la tercera edat. Va bé per als amics del poder. 
Va bé per als amics del PP

Però el País Valencià no va bé ni per als treballadors i 
treballadores en atur, ni per a les dones maltractades, ni per als 
treballadors i treballadores amb contractes temporals, ni per a la 
gent del camp, siguen jornalers o jornaleres, fixos discontinus 
dels magatzems de taronja. Per als agricultors. Per als escriptors 
de llibres de text en valencià, als quals vostés censuren i obliguen 
a utilitzar determinades parau- les. Per als cantants en valencià, 
als quals vostés marginen dels mitjans de comunicació públics. 
Per als usuaris de l’ensenyament públic, que veuen els seus 
xiquets en barra- cons i sense centres d’ESO. Per als milers  de  
persones grans que necessiten una plaça en una residència 
pública. Per a tota la societat valenciana que voldria gaudir d’una 
sanitat pública de qualitat.
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Nosaltres li volem dir amb molta claredat: des d’Esquerra 
Unida anem a fer tot el possible perquè en les properes eleccions 
de dintre uns mesos, no molts, es gene- ren les condicions 
democràtiques per a formar governs que pensen en la majoria de 
la societat...

La senyora presidenta:

Senyories, silenci.

El senyor Ribó i Canut:

...i no en els interessos d’uns pocs, com ara.
Moltes gràcies. (Aplaudiments des d’un sector de la cambra)
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La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Olivas.
En representació del Grup Mixt, té la paraula el senyor Peris.

El senyor Peris i García:

Gràcies, senyora presidenta. Senyores i 
senyors diputats. Senyor candidat.
Aquest Ple de les Corts Valencianes pense que podia estar 

certificant l’esgotament d’una etapa, on els interessos del poble 
valencià no han estat la primera i fonamental raó en la major part 
de les accions i decisions claus d’aquells que han tingut la 
responsabilitat de governar les màximes institucions valencianes.

Amb la segura investidura del senyor Olivas, per voluntat del 
PP, que ja ha designat candidat a la presidèn- cia de la Generalitat 
a l’actual delegat del Govern, comen- ça realment la campanya 
electoral del 2003. Malaurada- ment, el nostre país possiblement 
vaja a perdre un any de política autonòmica, un any d’avanç i de 
treball perquè el PP ha decidit avançar la campanya per a donar a 
conéixer  al seu nou candidat a la presidència de la Generalitat, 
davant l’abandó de la més alta representació de la comu- nitat 
autònoma valenciana de l’anterior president per a ser ministre  a 
Madrid.

Vosté, senyor Olivas, ja ho va dir en la primera roda de premsa 
conjunta amb el senyor Camps, que anaven a repar- tir-se els 
papers, i que el seu objectiu al front del Consell seria culminar el 
treball del seu antecessor, i tot amb una finalitat última: per a 
portar al candidat del PP –“ el meu amic Francisco Camps”, va 
dir– a la presidència de la Generalitat en el 2003. Aquest matí 
crec que ho ha ratificat pràcticament amb les mateixes paraules.

Per això no esperem d’aquest període de menys d’un any de la 
gestió del senyor Olivas altra cosa que utilitzar, si pot encara més, 
els mecanismes del Consell per a intentar tornar a guanyar les 
eleccions. Més, vosté dirà, més pardalets de paper i menys 
inversions reals als parcs naturals; més mal- baratament dels 
diners en Canal 9; més silenciar les notícies desagradables. Serà, 
amb permís de la portaveu del Consell, “ Alícia en el país de les 
meravelles”. (Remors)

I ben prompte, i ben prompte que s’han posat a fer la 
campanya. A la meua ciutat, Gandia, el passat dia 16 de juliol es va 
produir un autèntic desembarcament de càrrecs públics com tocava 
en un passeig marítim. On tinguérem la presència del ministre de 
Medi Ambient, però també el de Treball; el president en funcions 
de la Generalitat Valenciana, i avui candidat; un conseller, el de la 
Coput; el president de la Diputació, que també anuncià que 
acompan- yarà poble a poble al senyor Camps, i tot un seguit de 
càrrecs locals, assessors, etcètera, etcètera.
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Mentre, els valencians assistirem al fet que continue la 
paralització o desesperant lentitud en la modernització de les 
infrastructures estratègiques que necessita l’economia i la societat 
valenciana. La gestió del PP, que vosté està con- siderant tot el dia 
amb tants resultats positius, jo crec que està marcant greument el 
futur del nostre territori i del nos- tre desenvolupament. Entendrà 
que nosaltres no compartim el model de creixement i 
desenvolupament que vostés actuen i apliquen.

Mentre el deute de la Generalitat s’ha duplicat en cinc anys, i ja 
supera el 10% del PIB, i alguna responsabilitat ha tingut en això el 
propi senyor Olivas, són moltes encara les carències socials i 
mancances en infrastructures i serveis les que encara patim els 
valencians. La despesa ha augmentat de manera incontrolada des 
de l’any 95. En canvi, ens sor- prén que la Generalitat Valenciana 
no haja plantejat mai reclamació alguna, sobre el deute històric que 
l’estat central té amb la nostra autonomia produït per les 
insuficiències financeres en les transferències de les competències 
dels serveis. Com sí que han fet altres comunitats. Poc de poder 
valencià ha hagut en matèria financera, ni tampoc en acon- seguir 
almenys més inversions territorialitzades de l’Estat.

¿No sap el candidat, senyor Olivas, que el passat 2001 érem la 
comunitat autònoma amb menors inversions per habitant en 
infrastructures per part de l’Estat? És clar, excepte Navarra i el País 
Basc que tenen el concert com a sistema de finançament 
autonòmic. Quantes infrastructures estratègiques s’han realitzat 
durant el govern del PP des de 1995 al territori valencià? A banda 
dels escassos quilòmetres que mancaven a l’autovia de Madrid, han 
acabat vostés l’au- tovia central o la de la Plana? Ja estan complets 
els corre- dors ferroviaris de velocitat alta amb Barcelona o 
Madrid? Han executat el Parc Central de Renfe a la ciutat de 
València? Han millorat en alguna cosa important la línia Xàtiva-
Alcoi o València-Teruel? (Remors) Han signat tan sols el conveni 
al Ministeri de Foment per a aconseguir, el publicitat cada vegada 
que venen eleccions, tren Gandia- Dénia? Han soterrat les vies del 
tren des de Silla a València? Ací solament ha hagut pressa per a 
construir l’eixida de l’autopista A-7 a l’altura de Terra Mítica. 
Això sí, després de negociar amb Aumar –aleshores Aumar, 
després Á urea, avui un gran consorci d’autopistes de peatge–, 
després de nego- ciar amb Aumar la pròrroga de 13 anys més del 
pagament del peatge. Eixe és un altre dels continuismes que a 
molts valencians  no ens agrada, el peatge  de l’A-7, acabava     el
2006 i vostés l’han passat al 2019.

Solament, és cert, ha estat el cas de Sagunt, amb el des- 
plaçament del peatge cap al nord per a poder utilitzar-se l’autopista 
com a ronda de la N-340, l’únic gest en  aquests més de set anys 
que vostés han escoltat les propostes raona- bles d’una població, 
que d’altra part ha esta exemple de mobilització cívica permanent 
per un model sostenible d’in- frastructures, al costat i coordinat per 
la plataforma  local    “ A-7 sense peatge”. Ara restaria fer el 
mateix a Vinaròs, a Oliva, a la Vila Joiosa.

En canvi, sí que van de pressa altres obres. De vegades 
acompanyades de la policia antidisturbis a cavall, com algu- nes 

11

12

13

14

15

16

..Terra

..Generalitat

..Generalitat

..Estat

..Centralista

..Autonomia

..Transferència

..Competència

..Comunitat

Topos 2

..Estat

..Terra

..Comunitat

..Estat

..Autonomia

..País

..Govern

..Terra

..Poble



actuacions com són les ocupacions de terres i enderro- cament de 
les alqueries per la ZAL i el ferrocarril en la Punta. Una de les 
poques zones d’horta que resten al voltant de la ciutat de 
València, on els seus veïns i veïnes estan donant una batalla 
heroica en defensa de la seua dignitat i d’un paisatge agrícola dels 
més valuosos d’Europa.

Senyor Olivas, li demane el seu compromís d’interven- ció 
davant del Ministeri de Foment, per a la paralització de les obres 
en la Punta; el reestudi dels projectes, una vegada s’ha anunciat 
una altra ZAL per al port autònom de València, a ubicar a Sagunt. 
I en tot cas, la moratòria de les obres en la Punta mentre no 
acaben els processos expropia- toris, els recursos judicials oberts, 
i siguen reallotjats en la zona, tal i com es va comprometre 
l’administració, als veïns que resulten desplaçats de les seues 
cases.

Tampoc ens agrada el continuisme en la política de les obres 
hidràuliques, que oblida cada any més el paper de defensa de la 
legalitat i la disciplina urbanística de la Generalitat; tolera la 
urbanització de terrenys amb impor- tants valors naturals, siguen 
forestals o marjal, i l’enda-  rreriment desesperant de les obres de 
sanejament que no acaben netejant  ni l’aigua del Segura ni la de 
l’Albufera   de València.

Un dels incompliments més clamorosos del seu ante- cessor en 
la Presidència de la Generalitat, ha estat l’enca-  ra pendent Llei 
d’ordenació del territori, que avui vosté ha tornat a dir que 
s’aprovarà pròximament.  Incompliment més denunciable, quan 
ací el PP va rebutjar la iniciativa legislativa popular per a la 
protecció de l’Horta, que demanava una moratòria en la 
urbanització  de  l’Horta, i que deien que estava inclosa en eixa 
Llei d’ordenació del territori que no acaba  d’arribar.

Però el que és més criticable és que vostés, amb l’a- nunci que 
ve la LOT, han aconseguit l’objectiu que jo crec que es 
proposaven: impulsar i accelerar l’augment de la superfície a 
construir del territori valencià a base d’anun- ciar una norma legal 
restrictiva que no  acaba  d’arribar  mai. I si ho fa, ja serà 
pràcticament innecessària per a sal- var el litoral  valencià.

Així  han  aconseguit  que  l’any  2001  es  visaren quasi
50.000 vivendes en la costa valenciana. Entre 1995 i el 2001 la 
superfície construïda destinada a vivendes en la nostra comunitat 
ha augmentat una mitjana del 14,5% anual, 3,2 punts per damunt 
de la mitjana espanyola. Som la cinquena comunitat en augment 
de la superfície construïda. Solament ens supera Balears, 
Astúries, Andalusia i Canàries. Zones completament deficitàries 
de recursos hídrics, incomplint la llei de 1989, encara vigent, 
d’ordenació del territori, com Oriola, Torrevella, Alacant, Santa 
Pola o Dénia, són les que més noves vivendes han visat el passat 
any.

Alguna altra, com Orpesa del Mar, amb 1.981 vivendes 
visades, aconseguix també una bona posició en la construc- ció 
del litoral, encara que siga passant una carretera pel parc natural 
del Desert de les Palmes, o fent desaparéixer la seua Albufera del 
catàleg de zones humides. Una altra disposició legal que no acaba 
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d’arribar de manera definitiva.
En matèria forestal, si bé són certes les xifres de reduc- ció dels 

incendis forestals, des de 1995 estan incomplint els compromisos 
electorals en reforestació. I està pendent el Pla general d’ordenació 
forestal, previst en la Llei forestal de 1993, i els pressupostos 
últims retallen les ajudes per a l’a- gricultura de muntanya, mentre 
cada dia es convertixen hec- tàrees de muntanya en nous regadius 
de cítrics.

Senyor Olivas, ha anunciat vosté una Llei d’ordenació de 
l’agricultura per a aconseguir una agricultura ecològica. Nosaltres 
estem d’acord en eixe nou concepte de l’agricul- tura ecològica i 
mediambiental. I ens atrevim a fer-li una proposta: treballar davant 
la Comissió Europea en defensa de l’arròs valencià, i l’augment de 
les seues subvencions com a conreu que garantix la conservació de 
les marjals valencianes. També li demanem que assegure la 
continuïtat de l’economia del vi valencià, que en els darrers anys 
tants esforços ha fet de modernització i competitivitat dels nostres 
vins, i ara veuen possiblement arruïnat tot eixe esforç que han fet, 
quan ja s’havien posat al nivell d’altres vins d’altres zones 
vinícoles de l’estat espanyol amb més fama, com podria ser La 
Rioja.

De la política de residus, solament dir-li que deixar la gestió i 
planificació dels residus en mans del negoci privat, com va ser el 
fonament i l’objectiu més clar de la Llei de residus, està deixant 
encara de tractar milers de tones de residus cada dia. Estan tractant-
se molt malament en infras- tructures completament obsoletes i que 
caldria tancar, com Fervasa. I està suposant el passeig de residus 
pràcticament en fresc per dintre de les poblacions com les de la 
Foia de Bunyol, i acabant en abocadors que moltes vegades fins i 
tot són anul·lades les seues concessions per sentència judicial com 
el de Dos Aigües.

La construcció massiva del litoral per al turisme i la segona 
residència ha estat l’autèntic motor econòmic d’a- quests anys del 
govern del PP. Una construcció gens res- pectuosa amb el medi 
ambient, que necessitava un Pla hidrològic com el que s’ha fet, per 
a nosaltres insostenible, com a promesa futura d’aigua on justificar 
noves urbanit- zacions de sòl, amb poca inspecció urbanística i 
menys en matèria laboral.

És el de la construcció un dels sectors amb major tem- poralitat, 
major nombre d’empreses que acaben sent treba- lladors autònoms 
i el de major sinistralitat. Temporalitat que està molt relacionada 
amb la sinistralitat laboral, i que tam- poc ens agrada que continue 
al ritme que ho ha fet durant la gestió d’aquests darrers anys. En els 
darrers catorze anys s’ha triplicat la xifra total de contractes 
temporals. L’any 2001 la taxa de temporalitat laboral valenciana se 
situa en el 37%, també la cinquena més alta d’Espanya. No ha de 
ser casual la coincidència amb la posició que tenim en l’aug- ment 
de la construcció respecte a la resta de comunitats. Hem empitjorat 
en temporalitat perquè l’any 2000 érem la sisena. Contractes 
temporals o parcials són els únics que troba la joventut valenciana.

Senyor Olivas, en 1987 teníem 168.000 assalariats tem- porals. 
Durant el 2001 arribaren a 463.000. ¿Considera aquestes xifres un 
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resultat positiu de la política del PP, o pensa promoure alguna línia 
d’actuació per a disminuir    la contractació temporal i augmentar la 
indefinida? El més que publicitat dinamisme econòmic valencià 
d’aquests anys, el creixement innegable quantitatiu del PIB 
valencià per damunt de la mitjana espanyola, en canvi, no ha 
aconseguit que la creació d’ocupació es traduïra en un descens de la 
contractació temporal i a temps parcial.

El model econòmic que vostés han aplicat amb la cons- trucció 
del litoral com a locomotora principal, a més que s’ha beneficiat 
de la bona marxa del conjunt de l’economia del primer món, 
comença a mostrar les seues autèntiques febleses d’un model 
clarament insostenible de creixement que durant uns anys podrà 
donar algunes bones xifres macroeconòmiques i lucrar algunes 
famílies empresarials concretes, però tampoc està suposant una 
millora en la renda per càpita del conjunt dels valencians, a més 
dels alts costos mediambientals que suposa, molts d’ells 
irrecupera- bles, ni tampoc ha aconseguit la modernització dels 
sectors empresarials de més tradició del nostre país, com és el 
tèx- til, el calcer, el moble o la indústria del joguet, que nova- 
ment ara comencen a donar símptomes preocupants d’un inici de 
crisi  industrial.

Vosté, senyor Olivas, es proposa la creació d’un nou 
empresariat vinculat als nous sectors tecnològics, ens ha dit 
aquest matí, quan nosaltres realment pensem que seria millor una 
política d’inversions en la modernització tecno- lògica i en la 
innovació dels sectors més consolidats de la indústria valenciana, 
on ja comptem amb empresaris i tre- balladors altament 
experimentats.

Tampoc ha estat l’objectiu del control polític de les cai- xes 
d’estalvi valencianes el dirigir la seua capacitat finance- ra al 
recolzament i modernització del nostre teixit empresa- rial, que 
majoritàriament es de mitjanes i xicotetes empre- ses. L’informe 
del Comité Econòmic i Social del 2001 mani- festa clarament que 
són la ceràmica i la construcció els sec- tors que estan 
emmascarant la variació ja negativa de l’ocu- pació en el sector 
industrial valencià i la desacceleració en el comerç internacional i 
l’activitat industrial en general.

No oblidem tampoc la manca de la suficient planificació i del 
control a les empreses mineres en la restauració mediambiental de 
les pedreres, així com la contaminació atmosfèrica en la Plana, 
que està generant la indústria cerà- mica; li proposem l’estudi 
d’una possible llei d’ecotaxes per a les empreses contaminants i 
extractives.

L’augment de l’activitat econòmica valenciana entre 1995 i 
2000, si bé ha estat un dels majors quantitativament entre les 
comunitats autònomes, no ha suposat una renda mitjana major, 
sinó que renda familiar disponible per habitant sola- ment estem 
per davant de Múrcia, Extremadura i Andalusia, molt darrere de 
Balears, Catalunya, Madrid o Navarra i pitjor que Aragó, País 
Basc, Cantàbria, Rioja o Castella i Lleó. Senyor candidat, sap que 
la renda per càpita valenciana el 2001 era 547 euros menys que la 
mitjana espanyola?
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En resum, durant la gestió del PP al front de la Generalitat 
Valenciana des de 1995, hi ha un creixement econòmic basat en 
sectors esgotadors de territori i amb importants conseqüències 
mediambientals com són l’ener- gètic, la construcció, la ceràmica 
i l’explotació sistemàtica del litoral, que no ens situa, en canvi, en 
renda per càpita ni en la mitjana espanyola, ni amb una ocupació 
estable i de qualitat, ni tampoc en la mitjana dels nivells salarials 
del conjunt de les comunitats autònomes.

Comprendrà el senyor Olivas que no ens agrade el con- tinuisme 
que vosté avui ha defensat en la seua política. No va tan bé 
l’economia real dels valencians per a una part important del poble 
valencià amb aquesta política. Tal vega- da per això el recent 
informe del Comité Econòmic i Social ja comença a assenyalar la 
desacceleració en el consum pri- vat dels valencians durant l’any 
2001 respecte al 2000.

Tampoc va bé, amb la política del PP, el preu de la vivenda per 
a aquells que l’han d’adquirir, contràriament a allò que podria 
paréixer per l’augment incontrolat de la superfície construïda. 
Tampoc el preu de la vivenda usada o de segona mà. A la nostra 
comunitat ha augmentat el preu de la vivenda un 66% entre el 1995 
i el 2001, una mitjana anual del 7,6%, molt lluny dels augments 
d’un 2% o un 3% que han tingut cada any, quan el tenen, els 
convenis laborals. El primer semestre d’enguany ja ha pujat el 
4,6%, i el de la usada més del 20.

Vostés, senyor Olivas, anunciaven durant la campanya del 1995 
que calia la liberalització del sòl per posar més sòl en el mercat i 
així abaratir el preu de les vivendes, modifi- caren la legislació 
urbanística autonòmica i estatal, dismi- nuïren en un 33% el sòl 
que passava de les mans privades a disposició municipal quan 
s’urbanitza un nou sector, i han aconseguit justament el contrari 
que dien: l’encariment del preu de la vivenda, que fa que en 
aquests moments no hi haja quasi oferta de vivenda de protecció 
oficial i han hagut d’anunciar una pujada de fins al 17% de les 
vivendes prote- gides en el pla de la Coput per al 2002/2005.

No, tampoc volem que continue una política que aug- menta la 
desprotecció social, que retalla els pressupostos en ajudes socials, 
mentre 328.000 persones, el 8% del total de la població valenciana, 
segons dades de Cáritas, a final del 2001, sobreviu amb menys de 
133 euros al mes. També som la cinquena comunitat en nombre de 
persones en situació de pobresa extrema. En canvi, al costat de 
Canàries, som la comunitat amb els menors subsidis. Per què, 
senyor Olivas, no proposa una renda mínima d’inserció, en un país 
com el nostre, a on el 42% dels desocupats valencians no cobra cap 
tipus de subsidi? Aquesta xifra, després de l’aplicació del decret 
que retalla la protecció per desocupació, anirà en aug- ment de 
manera important si tenim en compte la forta implantació de 
contractes com el de fix discontinu en sec- tors laborals valencians, 
com ara l’agrícola, el de serveis o el turisme.

¿Pensa el candidat influir davant del seu antecessor en la 
presidència, ara ministre de Treball, perquè retire o reforme 
profundament aquest decret tan fortament rebutjat per la classe 
treballadora valenciana, com demostrà amb el seu massiu 
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recolzament a la vaga general del 20 de juny?
Senyor Olivas, no podem considerar que siga beneficiós per al 

País Valencià la continuïtat d’un política econòmica que continua 
en moltes matèries al servei de les grans cor- poracions financeres 
espanyoles i no de la potenciació del propi teixit empresarial i 
comercial valencià. El continuisme de la política del PP que 
anuncia la seua candidatura vol dir, per exemple, posar per davant 
el compte de resultats d’Iberdrola del manteniment necessari de les 
línies de dis- tribució de l’energia elèctrica per a evitar les apagades 
i davant dels ajuntaments quan demanen uns traçats de les noves 
línies d’alta tensió amb els menors impactes visuals, 
mediambientals i sobre la salut de les persones. És continuar 
negant-se a dirigir la política energètica valenciana des dels 
interessos de la majoria i de la conser- vació del medi, ordenant el 
sector de manera que la instal·lació de noves centrals energètiques 
estiga dintre d’una anàlisi global de les necessitats actuals i futures 
de la demanda energètica valenciana, de manera coordinada amb 
una política d’estalvi energètic per unitat o servei produït que ens 
aprope a les economies europees més eficients ener- gèticament i 
amb una ordenació del sector planificada, per a aconseguir la 
substitució gradual de les energies no renova- bles per renovables. I 
quan ho comencen a fer, com és el pla eòlic, que encara no 
coneguem tampoc definitivament, posen per davant, novament, les 
empreses de fora del país en detriment de les valencianes, o es 
preocupen més de que- dar bé amb els ajuntaments a on tenen 
majoria que d’ubicar de manera ordenada i respectuosa amb el 
medi els diferents parcs eòlics.

Un dels casos més evidents d’una política energètica seguidista 
dels grans oligopolis de sempre, en detriment dels interessos 
raonables del territori valencià, és el d’Encovagas, una empresa 
impulsada per la Generalitat, amb participació de les caixes i 
empreses valencianes con- sumidores de gas, que tenia com a 
objectiu estudiar el mer- cat valencià del gas i impulsar la instal·
lació d’una planta regasificadora que semblava anar al port de 
Castelló i de la qual mai més s’ha sabut, una vegada Iberdrola –
novament Iberdrola– abandonava el projecte i es sumava a Unión 
Fenosa i Endesa per a ubicar-se al port de Sagunt.

No, a Esquerra Verda i a milers de valencians i valencia- nes 
no els agrada el continuisme que vosté representa i que suposa el 
manteniment del perill nuclear de la central de Cofrents, ara amb 
permís per a augmentar la seua potència al 110% malgrat haver 
tingut el rècord d’aturades no pro- gramades del conjunt de 
centrals nuclears d’Espanya, men- tre continua l’incomprensible 
oblit d’una de les energies renovables de més futur i amb la qual 
energèticament podrí- em ser un país d’avantguarda, l’energia 
solar.

Tampoc els agrada que continue la política sanitària i 
educativa que ha vingut desenvolupant el PP des del 1995. Ja 
tenim a les Corts la Llei d’ordenació sanitària, i estem 
comprovant com després de l’experiència pilot de l’Hospital de la 
Ribera ara volen donar-li cos legal a la privatització de la sanitat, 
tal i com han fet amb l’augment sostingut del finançament de 
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l’ensenyament privat en detriment de l’es- cola pública.
En sanitat, l’epidèmia de grip del passat hivern  va  posar en 

qüestió i a l’aire les moltíssimes insuficiències d’un sistema 
hospitalari que vostés s’han encarregat d’afe- blir. També, la 
manca d’una autèntica xarxa d’atenció pri- mària de qualitat i, 
sobretot, de la política de prevenció i de salut comunitària.

A l’ensenyament, al costat de les manifestacions de la vaga del 
20 de juny, la reforma de la Universitat ha causat les majors 
mobilitzacions socials contra el PP i una llei orgànica que retalla 
competències a la comunitat autònoma i afavoreix clarament la 
universitat privada. A la tardor, l’anunciada Llei de qualitat per a 
l’ensenyament primari i secundari rebrà, de segur, una fortíssima 
oposició des de tots els sectors implicats: alumnes, pares i mares, 
profes- sors, treballadors... ¿Pensa el senyor Olivas  impulsar des 
de la Generalitat Valenciana alguna reflexió política davant del 
Govern central per tal que rectifique algun dels aspec- tes més 
rebutjats de la Llei de qualitat, negòcie aquesta llei amb les 
comunitats autònomes, que tenen les competèn- cies transferides 
en matèria educativa i també amb els dife- rents representants 
dels sectors educatius, i, sobretot, demanar que augmente el 
finançament de l’ensenyament?, que ha baixat des del 4,9% del 
PIB en 1993 al 4,5% en el 2001, el que ens situa en la cua de la 
Unió Europea en des- pesa per alumne.

¿Sap vosté que solament Grècia, amb el 3,5% del PIB en 
despesa educativa, està darrere de l’Estat espanyol? La mit- jana de 
la Unió Europea està en el 5,5% i l’objectiu de l’in- forme Delors 
en el 6%: cada vegada estem més lluny d’eixe objectiu. En 
secundària, a on avui està la principal proble- màtica amb 
l’aplicació de la ESO, l’extensió de l’obligato- rietat de l’educació 
fins als 16 anys, solament estem per davant d’Irlanda i Grècia en 
inversió pressupostària.

En matèria de llengua, vull fer-li una pregunta: ¿real- ment amb 
la seua gestió al front del Consell deixarà defini- tivament la 
Generalitat d’immiscir-se en els treballs de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua i es potenciarà l’ús social i normal del valencià 
deixant la filologia per als cien- tífics i la llengua per a viure-la en 
llibertat als carrers del nostre poble?

Senyor Olivas, senyores i senyors del PP, crec que les passades 
tres setmanes, i avui mateix, amb l’aprovació pel procediment de 
lectura única de l’estatut dels expresidents de la Generalitat, 
l’abandó per motius personals de l’ante- rior president i el seu 
nomenament posterior  de ministre  del Govern central i, des 
d’avui, senador en representació d’aquestes Corts –crec que 
contràriament a l’articulat de la legislació electoral valenciana i de 
la llei dels senadors territorials valencians–, marcaran un abans i un 
després en la política valenciana. Possiblement, tots aquests fets i 
les posicions que cada grup parlamentari i polític ha pres davant 
d’ells, seran molt més significatius i tindran més incidència del que 
pensem avui en el futur més immediat  de la política  valenciana.

La majoria absoluta de la qual gaudeix des de 1999 el PP en 
aquesta Cambra li permetrà avui substituir l’anterior pre- sident de 
la Generalitat, ara ministre i senador i, mentre no es modifique, 
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membre vitalici del Consell Jurídic Consultiu, pel senyor Olivas, 
que serà, amb total legitimitat el president de la Generalitat i que té 
tota la meua consideració i respec- te. Però estic convençut que 
l’electorat valencià no oblidarà com han passat les coses i, sobretot, 
que una vegada més s’han posat els interessos personals i d’un 
partit centralista per davant del manteniment dels compromisos 
adquirits en les eleccions autonòmiques valencianes.

L’anterior president ha abandonat el càrrec sense presen- tar una 
proposta de reforma de l’Estatut d’autonomia, que per a nosaltres 
hauria de suposar, entre altres coses, que ens permetera fixar el 
temps polític valencià a nosaltres mateix, amb la capacitat de 
dissolució de la Cambra; la desaparició de la barrera electoral del 
5%, que impossibilitat que milers de valencians i valencianes 
tinguen veu i vot en aquesta Cambra, empobrint-la al no arribar ací 
la rica pluralitat polí- tica que realment existeix a la nostra societat; 
així com una reforma administrativa del territori valencià que ens 
done major cohesió i vertebració amb la desaparició de l’artificial 
divisió provincial.

És un dels compromisos polítics incomplits de la inves- tidura 
del 1999. Vull recordar textualment les seues parau- les, 
registrades en el Diari de Sessions d’aquell 16 de juliol: “ Es mi 
intención y deseo que en esta legislatura se apruebe la reforma de 
nuestro Estatuto”. Aquest incompliment no sé si suposarà el 
major cost electoral que tindrà per al PP, però sí el que major 
perjudici ha causat al poble valencià, que ja fa molts anys mereix 
un estatut com el de la resta de nacio- nalitats històriques.

El nou president, el candidat a nou president, ja ha dit que 
treballarà per a aconseguir la presidència per al senyor Camps. Jo 
ho faré perquè no tornen vostés a tenir majoria absoluta, però 
també perquè comencen a influir decidida- ment en la política 
valenciana i estiguen presents en aques- tes Corts polítics que 
tinguen per primer i fonamental objec- tiu, per damunt de 
qualsevol altra disciplina partidària o interés personal, la millora 
de la qualitat de vida de la majo- ria i l’augment de l’autogovern i 
l’autoestima del nostre poble valencià.

Moltes gràcies.

(Ocupa la presidència el vicepresident primer, senyor José Cholbi 
Diego)
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El senyor Camps Ortiz:

Senyor president. Senyories.
Comparec davant esta Cambra 
per a sol·licitar la seua 
confiança per a la meua 
investidura com a president de 
la Generalitat.
El passat 25 de maig, els ciutadans de la Comunitat Valenciana 

tingueren tot el poder per a decidir i, després de conèixer els 
diferents programes electorals i valorar la ges- tió realitzada pels 
governs del meu partit en els últims huit anys, ens donaren la seua 
confiança. Ara ha arribat el moment que, des d’eixe mandat 
democràtic, entre tots ens correspon posar en marxa una nova 
legislatura.

Deia José María Aznar en el Congrés dels Diputat, en 
presentar la seua candidatura a la presidència del Govern de l’any 
2002, que tota elecció és sempre una victòria de la democràcia. I 
jo vull afegir que per al poble valencià això és cert d’una manera 
molt especial. Nosaltres vam recuperar l’autogovern i la 
democràcia al mateix temps, i per això cada vegada que votem, a 
més de pronunciar-nos en termes polítics, fem un acte de 
confirmació de la nostra intenció de voler seguir sent un poble 
diferenciat entre els pobles que caminen junts.

Les eleccions autonòmiques a la Comunitat Valenciana són, 
com sol dir-se, una festa de la democràcia, però també, i no hem 
d’oblidar-ho, una festa per a l’autogovern que creix des de la pau 
i des de la naturalitat.

Volguera, a més, expressar el meu agraïment als ciuta- dans de 
la Comunitat Valenciana per a reiterar-li de forma tan generosa el 
seu crèdit i la seua confiança al Partit Popular. D’una banda, ho 
considere una mostra de la bona opinió que es té del nostre 
projecte polític i de l’excel·lent gestió realitzada. D’altra banda, el 
suport a un programa de futur i d’ambició que parla de més 
oportunitats per a tots com a ciutadans i com a poble en el seu 
conjunt.

Vull que conste que esta majoria que les urnes ens han atorgat 
és per a mi el mandat del poble, que exigix que el seu futur 
seguisca el curs de prosperitat i solidaritat dels últims anys. A 
això, si la Cambra em concedix la seua confiança, dedicaré els 
meus millors esforços.

No vull deixar de reconèixer el mèrit d’altres forces polí- 
tiques que han obtingut representació parlamentària. Crec que la 
vertadera democràcia es fa entre tots i que no admet cap divisió 
entre guanyadors i perdedors en el seu si. La democràcia és plural, 
per això m’atrevisc a dir que el passat 25 de maig hem vençut tots 
al mateix temps. Si finalment arribe a ser el president de la 
Generalitat, el meu Consell tin- drà presentes les millors 
propostes que faça l’oposició i pro- curarà no rebutjar cap 
oportunitat de diàleg i acord entre tots nosaltres.
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Sóc dels que pensen que la bona política sempre és cons- 
tructiva i optimista, que no promou les separacions ni els 
separatismes, que suma i escolta, que no entén que ningú 
s’excloga o siga exclòs de col·laborar en la consecució de 
l’interés general. Per això, els assegure que la majoria que el 
Partit Popular ostenta en esta Cambra serà una majoria par- 
ticipativa i disposada a ser participada, oberta, col·laborado- ra i 
molt productiva.

Vull ser el president de tots, i per això no els vaig a pre- sentar 
un programa conformista. El meu projecte és ambi- ciós, 
coherent, centrat en les persones, moderat, tolerant i solidari, com 
és l’esperit de la nostra terra.

M’agradaria que ningú se sentira fora, que ningú pensa- ra que 
té quatre anys en blanc per davant o que allò que s’acosta no és 
seu. Si la Cambra així ho vol, no sols seré for- malment el 
president de tots, sinó que també insistiré a ser un president per 
tots i per a tots.

En 1995, en el seu primer debat d’investidura, va dir el 
president Zaplana: “ Tot el projecte que hui expose en esta Cambra 
va encaminat a aconseguir un repte: situar a la Comunitat 
Valenciana entre les primeres regions de l’Europa del segle XXI”. 
D’això ens hem ocupat encertada- ment durant els seus dos 
mandats.

Hui la Comunitat Valenciana s’ha involucrat en grans reptes i en 
apostes importants, s’ha connectat a l’exterior i ha començat a ser 
tinguda en compte. Hui ser de la nostra comunitat és senyal que 
s’és innovador, actual i avançat, complidor i exigent, modern i 
integrat. No sols som part d’Europa, sinó que a més ara contribuïm 
que Europa seguis- ca sent.

Hem d’aprofitar este treball històric que en els últims anys ens 
han portat fins ací. Les grans oportunitats que en este moment 
tenim davant s’han guanyat gràcies al treball dels ciutadans de la 
Comunitat Valenciana, i per açò per a nosaltres ha de ser 
políticament obligatori no deixar-les pas- sar de llarg.

El president Zaplana, hui ministre del Govern d’Es- panya, des 
d’on segueix defenent els interessos de la nostra comunitat, ha 
aconseguit aquell propòsit que es va plantejar en el seu primer 
discurs d’investidura. Hui la nostra comu- nitat és la que volíem. 
Per això és de justícia reconèixer-li a Eduardo Zaplana ací, i en este 
acte, tot el seu esforç perso- nal i polític. I, òbviament, a José Luis 
Olivas, que ha sabut culminar un any clau d’un projecte també 
valorat.

Senyories, si ho pensen un minut, descobriran que aca- bem 
d’entrar en el primer segle històric que la nostra terra comença en 
condicions favorables, al contrari que els ante- riors. El segle XVII 
es va iniciar davall convulsions social; el XVIII perdent els nostres 
furs; el XIX patint la Guerra de la Independència; el XX 
arrossegant les conseqüències de la crisi del 98.

El segle XXI, en canvi, s’inicia gaudint de totes les expectatives 
que hagueren volgut vore en qualsevol moment complides o en 
marxa, ben situats en una Espanya constitu- cional i democràtica i 
en una Europa unida de la qual som protagonistes actius.
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Per primera vegada en la nostra història disfrutem d’un marc 
institucional estable que ens garanteix la llibertat a tra- vés de la 
democràcia, la igualtat gràcies a la nostra partici- pació solidària a 
Espanya i a Europa i el respecte a la nostra pròpia personalitat 
diferenciada a través del nostre Estatut d’Autonomia. Estem davant 
de l’escenari polític i institu- cional que ens correspon, ni més ni 
menys.

Però també, per primera vegada en la nostra història, totes les 
polítiques que estan adoptant les institucions espan- yoles i 
europees beneficien i afavorixen la nostra forma de crear economia 
i riquesa i de disfrutar-la.

Les inversions en obres d’infrastructures necessàries per a la 
connexió de les grans regions, l’aposta per les xicotetes i mitjanes 
empreses per a la creació de riquesa i ocupació, el suport a 
l’exportació en un món globalitzat, per exemple, componen el vent 
que sempre ha buscat caçar la barca valenciana per a seguir 
avançant.

Altres temps van portar altres polítiques econòmiques i socials 
més profitoses per a les característiques estructurals d’altres 
comunitats. Però hui per hui hem de reconéixer que les instàncies 
polítiques geogràficament majors pareixen haver acceptat que 
impulsar la Comunitat Valenciana és una forma d’impulsar-ho tot i 
a tots, just el que nosaltres sempre havíem reclamat.

En este context, senyories, els diré que, al meu enten - dre, el 
Pla hidrològic nacional és més que una obra necessària que ens ha 
de portar l’aigua que  necessitem   per a regar, per a beure i per a 
viure. És un símbol que representa que la nostra comunitat ha 
deixat de ser una terra a què només es ve a arreplegar, per a ser un 
territo -  ri ben considerat i atés en les seues necessitats. El trans - 
vasament representa que se’ns dóna el que no tenim, que se’ns 
atén, que se’ns respecta, que se’ns correspon. El transvasament és 
per a nosaltres l’expressió política de la importància que  Espanya 
i  Europa donen o  volen donar a la nostra comunitat. 
(Aplaudiments  des  d’un sector  de la Cambra)

Senyories, sóc conscient que si la Cambra m’atorga la seua 
confiança seré el primer president de la Generalitat ele- git en 
unes eleccions del segle XXI. Esta circumstància m’o- bliga a 
considerar els nous reptes i desafiaments que com- porta el nou 
segle, la importància dels quals afecta el futur personal de tots i 
cada un dels nostres conciutadans, a la nostra comunitat, el nostre 
país i el món sencer, atés que la globalització fa que qualsevol 
circumstància que ocórrega en algun racó del planeta, més 
prompte o més tard té inci- dència directa en tots nosaltres.

Hem d’actualitzar, per tant, el nostre debat polític en molts 
extrems perquè siga útil a la societat de hui. Hem d’o- blidar ja 
els dubtes d’altres dècades, deixar de costat la nos- tàlgia d’aquell 
univers xicotet. I devem, al mateix temps, contemplar 
confiadament el segle que s’acaba d’obrir enfront de nosaltres.

Ja hem aconseguit el que perseguíem: la democràcia i 
l’autogovern. Ha arribat el moment de passar al següent escenari. 
Mai una edat històrica va començar donant tantes oportunitats al 
futur del nostre poble.
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Si volem podem ser protagonistes d’este segle. Jo vull que 
siguem protagonistes, i estic convençut que tots ho volem. Ara bé, 
això no significa que em done per satisfet. Crec que sempre es pot 
aconseguir més democràcia, més autogovern, més llibertat, més 
igualtat. Sempre faran falta més oportunitats.

Si la Cambra em dóna la seua confiança promet ser un 
president ambiciós per a la comunitat i entregat al treball de 
millorar sempre el benestar del nostre poble.

Senyor president, durant la passada campanya vaig assu- mir 
determinats compromisos que, per la seua importància, vull que 
en este matí la Cambra els considere per a la meua investidura. En 
efecte, un dia al principi del procés electoral davant dels mitjans 
de comunicació vaig escriure i vaig rubricar, en una gran pissarra, 
que el meu compromís és aigua per a tots, més ocupació, més 
hospitals, més atenció als majors, més guarderies, més vivendes 
per a jóvens, més Comunitat Valenciana.

En eixe moment vaig considerar que tot açò sumat era igual al 
futur de cada ciutadà de la Comunitat Valenciana, i seguisc 
pensant el mateix. Per això hui, de nou, davant dels electors 
representats per les seues senyories, em torne a comprometre. 
“Aigua per a tots” va ser el lema d’una enorme concen- tració que 
en els carrers de València va demostrar l’extraor- dinari suport 
que el nostre poble li dóna al Pla hidrològic nacional. Jo faig meu 
eixe lema i assumisc com a propi l’es- forç que calga fer perquè 
les obres del transvasament de l’Ebre no sofrisquen cap retard.

En este sentit és molt important que continuem treba- llant per a 
recuperar el nostre medi ambient, on és neces- sària eixa aigua, 
protegint els ecosistemes i els espais natu- rals que ens identifiquen 
com a poble en el nostre territori    i que són bàsics per a mantindre 
una geografia tan sensible com la nostra.

Així, el Consell, si obtinc la confiança de les Corts, a més d’un 
ambiciós pla de reforestació, modernitzarà noran- ta mil noves 
hectàrees, fins a aconseguir la quasi totalitat de la superfície de 
regadiu de les nostres tres províncies. I des d’esta modernització 
apostaré per altres  instruments  que ens permeten de garantir la 
rendibilitat social i econòmica del camp. Així, la implantació de 
l’impost zero per a l’ad- quisició per qualsevol títol de terrenys que 
augmenten el tamany de les explotacions d’agricultors menors de 
40 anys per a rejovenir, com ajudar a augmentar el tamany de les 
explotacions agrícoles i de les cooperatives per a millorar la seua 
competitivitat.

Senyor president, podem aconseguir la societat de la plena 
ocupació, repte que per primera vegada inclou en la seua definició 
tots els hòmens i dones que vullguen treballar. D’entre els molts 
avanços que els valencians hem segut capaços d’aconseguir durant 
estes dos últimes legislatures i que han contribuït decisivament a la 
millora del benestar de la nostra societat crec que mereixeria 
destacar-se l’evolució de l’ocupació.

Sobre la base d’una clara confiança en el nostre projecte polític i 
econòmic, el teixit empresarial valencià ha segut capaç d’invertir i 
de generar ocupació fins a aconseguir crear-se durant estos huit 
anys mig milió de noves ocupa- cions en la nostra comunitat.
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És una realitat que no hi ha millor política social que la d’oferir 
ocupació. Durant estos huit anys esta ocupació cre- ada ha tingut a 
més la particularitat d’haver permés que les dones i els jóvens 
hagen segut els col·lectius que més s’ha- gen beneficiat de la 
positiva evolució de l’ocupació, havent reduït la desocupació 
femenina quasi en un 50% i la juvenil en un 72%.

Este escenari laboral permet que les metes i els objectius a 
aconseguir en el futur siguen hui més ambiciosos, creïbles i 
esperançadors. Per això he manifestat durant la campanya electoral 
que esta comunitat té la capacitat i el dret d’acon- seguir la societat 
de la plena ocupació. I a això, si la Cambra ho vol, el Consell va a 
dedicar el seu millor esforç.

Esta societat de plena ocupació serà possible en el con- junt dels 
valencians ja siguen hòmens, dones o inclús tin- guen algun tipus 
de discapacitat o dificultat per a accedir a un treball. I perquè 
s’instal·le i s’assente el model serà necessari tindre una economia 
forta, impulsada per l’acció del nostre sector productiu, pel que 
hem de posar en marxa un conjunt de mesures que, actuant de 
forma coordinada, aconseguixen eixe objectiu.

Volguera destacar, en primer lloc, que anem a centrar els nostres 
esforços en aquells col·lectius que encara hui tenen dificultat  per  a 
accedir al  mercat  laboral: els  jóvens,  les dones i les persones que 
poden tindre qualsevol risc d’ex- clusió social. El salari jove per a 
garantir experiència a joves desocupats, un conjunt d’actuacions 
coordinades de foment de l’ocupació femení i, finalment, propostes 
específiques per a la inserció laboral de persones discapacitades o 
en risc d’exclusió i per a majors de 45 anys parats de llarga duració, 
seran eixos bàsics dels plans d’ocupació.

Tot això es posarà en marxa dins de l’adequat clima de 
respecte a la concertació social en el marc del Pacte Valencià pel 
Creixement i l’Ocupació, que ha presidit les relacions entre els 
agents socials i l’administració i que seria desitja- ble que 
perdurara en benefici de la nostra societat.

Totes les polítiques de foment de l’ocupació han de tin- dre 
també com a objectiu no sols crear ocupació sinó que esta siga 
estable, segura i de qualitat.

Però quan parlem de treball parlem de formació en tots els 
seus àmbits i, en especial, per a aconseguir la plena ocu- pació, 
cal centrar bona part de la nostra atenció en la forma- ció 
professional i en les polítiques actives d’ocupació que pretenc que 
caminen juntes en els pròxims anys.

Per això tinc la intenció d’integrar les polítiques actives de 
caràcter formatiu en el sistema educatiu, intentant arribar al màxim 
nivell de flexibilitat per a acomodar la formació i la qualificació 
professional a les necessitats de cada persona. Establiré una xarxa 
de centres integrats de formació pro- fessional, de qualitat 
contrastada i que sàpien oferir respos- tes ràpides i flexibles als 
requisits de les nostres empreses  i
demanants d’ocupació.

Com he assenyalat anteriorment, per a la consecució de la 
societat de la plena ocupació necessitem iniciatives direc- tament 
dirigides a les persones, com són la formació i els incentius. Però, 
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lògicament, necessitem una societat que prospere i genere riquesa.
Per tant, hem de seguir en la línia de reformes estructu- rals i 

fiscals que definisquen un escenari econòmic i empre- sarial 
propici.

Hem de continuar amb l’aposta per a millorar tots els nostres 
índexs de competitivitat, que permeten als nostres sectors 
productius seguir mantenint el constant creixement que durant 
estos anys ens està col·locant com una de les regions més 
pròsperes d’Espanya i d’Europa, des de l’agri- cultura fins al 
turisme, passant per la indústria i el comerç.

Des del punt de vista de les infraestructures es fa impres- 
cindible que l’aigua, que l’Ave, que els nostres ports, que les 
comunicacions en tots els àmbits siguen l’exponent clar d’un 
territori que li dóna valor a qualsevol producte que es genera en la 
nostra terra i que el fa atractiu a qualsevol tipus d’inversió que 
busque un espai socioeconòmic de progrés i de prosperitat.

I quan parle d’infraestructures no sols em referisc a les grans 
infraestructures, sinó també al sòl industrial, a les comunicacions 
interiors i a les noves tecnologies de la comunicació, i 
naturalment a una comunitat autosuficient en el camp energètic. 
Per això, vaig a reunir en una mateixa conselleria, la conselleria 
d’Infraestructures i Transports, tota l’estratègia encaminada a 
donar valor al nostre territori a través de qualsevol element, totes 
les comunicacions, tots els servicis i tots els subministres.

En la mateixa línia de millorar tots els dies la nostra 
competitivitat, he d’incidir en les polítiques d’investigació i 
d’innovació, tant des del punt de vista de la investigació bàsica 
com de l’aplicada, i perfeccionar els nostres sistemes productius 
perquè millore el seu resultat final, els nostres productes i la seua 
presentació.

Sobre la base del que ha sigut una bona política d’insti- tuts 
d’investigació creats o desenrotllats durant estos anys, vull donar 
un pas més en la implicació del Consell en este camp, creant una 
comissió delegada on periòdicament es reuniran aquells membres 
del govern que en els seus depar- taments la investigació tinga 
especial importància.

I, per descomptat, la nostra comunitat fora de la nostra 
comunitat. I ací, no sols faig una anàlisi econòmic sinó també 
polític, perquè la internacionalització dels nostres sectors 
productius ens exigeix que utilitzem tots els meca- nismes que 
estiguen al nostre abast. Si som una comunitat pròspera ho som 
perquè al llarg de la nostra història hem produït bé, hem 
comercialitzat bé i hem exportat bé. En els moments més 
complicats hem intentat adaptar les nostres estructures 
empresarials, xicotetes i mitjanes, a les necessi- tats de cada 
moment, i ara és quan trobem nous reptes, però també tenim 
majors possibilitats que mai. És veritat que hi ha molta 
competència per a sectors fonamentals de la nostra economia, però 
també ho és que tenim els instruments més potents que puguen 
donar-se en el panorama internacional, com la moneda, la fiscalitat 
i la política econòmica.

Ser Espanya i ser Europa és el nostre gran avantatge. I és més, 
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l’ampliació del nostre espai polític cap a l’Europa de l’est ens obri 
un immens mercat on els nostres productes
–estic convençut- poden tindre una excel·lent entrada. Països, en 
definitiva, que en el seu desenrotllament poden convertir-se, com 
altres països d’altres àmbits econòmics o geogràfics, en potencials 
consumidors dels nostres produc- tes. A esta internacionalització 
vaig a dedicar també bona part de la meua activitat política, i així 
tota la xarxa d’ofici- nes de la Comunitat Valenciana en l’exterior i 
l’ajuda direc- ta a la presència de les nostres empreses en 
l’estranger seran eixos bàsics de la meua acció de govern.

I una de les altres constants dels governs del Partit Popular, tant 
de José María Aznar a nivell nacional, com d’Eduardo Zaplana i 
José Luís Olivas a nivell autonòmic, han sigut les reformes fiscals 
que han permés incentivar el dinamisme que és essència de la 
nostra societat, el que ha generat en els ciutadans una enorme 
confiança en les nostres possibilitats. I el resultat és que estem 
vivint els anys de major prosperitat de tota la nostra història. Vaig a 
continuar per esta senda, que crec que és molt positiva, i vaig a 
supri- mir l’impost de successions, el que, al costat de la supressió 
de l’impost d’activitats econòmiques, serà un pas més en la política 
fiscal del centre reformista que representa el Partit Popular i que es 
posa a disposició de la consecució de la plena ocupació. El treball 
en estes línies estratègiques d’ac- tuació, junt a altres coses, 
permetrà que mantinguem ritmes de creixement econòmic i de 
generació d’ocupació, que faran que siga una realitat la plena 
ocupació i la convergèn- cia econòmica respecte de la Unió 
Europea.

Senyor president, tota eixa societat de prosperitat, tot el 
creixement econòmic, totes les nostres opcions de futur tenen un 
sentit, que és millorar la qualitat de vida de tots i de cadascú dels 
ciutadans de la Comunitat Valenciana.

Per això, durant esta campanya electoral, com també durant els 
anys de govern d’Eduardo Zaplana i José Luís Olivas, hem vingut 
dient i hem vingut fent realitat que volíem el millor sistema 
educatiu possible, el millor sistema sanitari possible i el millor 
sistema de polítiques socials pos- sible. Hem culminat el mapa 
escolar i en estos moments tenim una oferta educativa sobre la qual 
anem a seguir afe- gint elements de més qualitat i més excel·lència 
per a seguir donant oportunitats a tots, perquè puguen tots decidir 
en les millors condicions les seues apostes vitals i professionals.

I d’igual manera que hem desenrotllat el sistema educa- tiu 
vull dur endavant l’ambiciós pla, ja presentat per la con- selleria 
de Sanitat, que, a més dels hospitals i centres de salut construïts, 
es preveuen més hospitals i més centres de salut. I d’igual manera 
en el sistema públic de salut vull fer una clara aposta per la 
qualitat, que significa més proximi- tat, que signifiquen 
habitacions individuals i que significa el desplegament de la 
carrera professional del personal sanita- ri, tot això invertit en 
investigació per a la salut i en noves tecnologies per a la millora 
de l’atenció al pacient.

De la sanitat a les polítiques socials. Entre estos dos camps les 
fronteres cada vegada són més imperceptibles, perquè es tracta de 
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la salut i perquè es tracta, fonamental- ment, de la qualitat de vida 
de cada persona en relació a les seues circumstàncies particulars, 
afectant no a sols a la prò- pia persona sinó també al seu àmbit 
familiar. El social i el sanitari són la culminació de la societat del 
benestar on tota la prosperitat creada té la seua raó de ser en la 
millora de les condicions vitals de cada ciutadà.

Per això és tan important que, a més de posar en marxa 
polítiques generals al respecte, tinguem la suficient capaci- tat 
perquè l’administració arribe o ajude a arribar per a resoldre una 
necessitat o per a millorar les condicions de vida de cada persona 
que ho necessite. D’ací la necessitat de tindre instruments de 
coordinació sociosanitaris flexibles, tenint en compte que en 
molts casos un problema determi- nat té diferents respostes en 
funció de l’edat, del lloc i de la part de l’administració que li 
correspon.

Així, parlar de millora de l’accessibilitat, o parlar de mobilitat, 
o parlar d’integració, o d’incorporació al mercat laboral, o d’accés 
a la vivenda, o de residències de dia, o de centres per a la tercera 
edat, o de portar el dinar a les perso- nes majors que continuen 
vivint en les seues cases i que ho necessiten, o de teràpies 
específiques, o del tractament de síndromes minoritàries, o 
d’activitats assistencials, o de malalties cròniques, tot això 
necessita accions molt singula- ritzades i, per tant, instruments 
molt qualificats per a poder, en polítiques socials, ser el més 
eficaç i el més eficient pos- sible al servici de les persones.

Si les Corts Valencianes em donen hui la seua confiança, faré 
de la política social no una acció sectorial, sinó que la mateixa 
impregnarà tota decisió que directa o indirectament afecte a les 
persones, les seues oportunitats i les seues neces- sitats. La 
política social és confiança, l’ocupació ho és, les pensions ho són, 
la tranquil·litat i comoditat dels nostres majors també. Si 
millorem la seua qualitat de vida estarem donant qualitat de vida 
a tota la nostra societat, de la matè- ria manera que si posem entre 
les nostres ocupacions diàries aconseguir la qualitat de vida dels 
discapacitats.

Anem a continuar en el treball de la igualtat entre dones i 
homes. Vull que totes les dones d’esta comunitat senten que tots 
els seus drets personals estan ben defensats i com- pletament 
garantits. Des de la lluita contra el salari diferent davant del 
mateix treball fins a la defensa integral de les dones víctimes dels 
mals tractaments. Des del suport a l’ama de casa fins a 
instruments que permeten la conciliació de la vida familiar i 
laboral com, per exemple, guarderies. Des d’una educació 
plantejada en igualtat fins a l’eliminació de tots els estereotips 
socials en el que la dignitat de la dona sofrisca qualsevol tipus de 
menyscabament. En tot anem a implicar-nos.

Senyories, per al meu govern els joves seran un compro- mís 
especial sobre la base d’una comunitat que, com he dit, prospera 
molt i prospera bé. Perquè, per descomptat, el millor que podem fer 
pels joves és que visquen en una comunitat on es genera riquesa, 
llocs de treball i on es donen totes aquelles oportunitats que es 
poden donar en qualsevol societat moderna i avançada del món. I 
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açò és el que succeïx en estos moments a la nostra comunitat. Hem 
parlat d’ocu- pació, hem parlat d’educació i vaig a parlar de 
vivenda, vivenda accessible en règim de compra o de lloguer 
perquè tots aquells joves que desitgen la seua pròpia casa tinguen 
les majors facilitats possibles.

President, senyories, durant tots estos anys des de les nostres 
institucions d’autogovern hem tornat a fer realitat el projecte col·
lectiu i polític que és la nostra comunitat. Vam nàixer des de les 
nostres institucions. Ens van arrabassar les nostres institucions. Les 
hem recuperades i dia que passa, dia que es consolida de forma més 
evident la nostra nacio- nalitat històrica. Però, com tot projecte col·
lectiu, necessita en tot moment pensar fins a on hem arribat i 
decidir quin camí i amb quina velocitat volem seguir avançant.

Tenim l’enorme sort de poder fer els nostres planteja- ments 
dins el marc d’estabilitat que ens dóna la Constitució i els tractats 
europeus. Tenim l’enorme sort de ser un poble perfectament 
integrat en un projecte del qual som absoluta- ment responsables i 
del qual formem part des de fa molts segles, que és Espanya, i des 
de fa uns anys de ser una regió que, junt a Espanya, està contribuint 
a una de les aventures més apassionants de l’era moderna, que és la 
Unió Europea. La nostra comunitat ha sigut al llarg dels segles terra 
i acollida. Tots nosaltres, els ciutadans de la comunitat, som 
conscients d’això, i sabem que les persones que han vin- gut a la 
comunitat han sigut sempre essencials per enriquir el nostre 
territori. Hem de seguir sent una terra d’acollida. I, per a ser-lo, 
hem de tindre present el paper que com a comunitat  autònoma ens  
correspon en  el  concert nacional
i europeu.

Senyories, vaig a plantejar, com ja he dit en alguna altra ocasió, 
la reforma de l’Estatut per diversos motius.

En primer lloc, perquè la nostra comunitat ni adminis- 
trativament ni econòmicament és aquella comunitat que va a iniciar 
el seu camí fa vint anys. Hem aconseguit tal grau de competències i 
d’expectativa que es fa necessària la reforma que correspon a 
l’època actual.

En segon lloc, perquè per al propi Estatut és bo que plantegem la 
reforma des del primer moment de la legisla- tura, no fent dels 
mecanismes la seua essència sinó parlant de models. I, en este 
sentit, jo crec que estem en condi- cions els valencians del segle 
XXI de, en el marc de la Constitució Espanyola, plantejar 
l’existència d’un model valencià d’autonomia.

I, en tercer lloc, perquè el nostre Estatut d’Autonomia és la 
referència política, ja no sols d’una comunitat autònoma espanyola 
sinó d’una regió europea, en el moment en què la Unió està 
aprovant una Constitució en què contempla el paper de les seues 
regions.

I, dins del nucli de les decisions polítiques que formen part de 
la nostra existència com a poble, plantejarà el meu grup 
parlamentari una reforma del funcionament d’esta Cambra, per a 
fer de les nostres Corts el parlament d’una societat avançada i 
moderna, que té en esta seu la referència inexcusable per al debat 
d’aquelles coses que ens preocupen i que ens ocupen. Vull que 
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tots ens comprometem que el debat polític estiga on correspon, 
ací, en este hemicicle, i jo, en primer lloc, em compromet a vindre 
ací totes les setma- nes com a mostra que açò ha de ser així.

Així mateix, com ja vaig anunciar en el monestir de la 
Valldigna, impulsaré la codificació del nostre dret civil, 
actualitzant les seues institucions perquè també en l’espai de la 
relació personal sentim la nostra singularitat com a poble. Sóc 
conscient que no és una tasca jurídicament senzilla, però algun 
dia cal començar a fer-la. I els puc assegurar que el meu propòsit 
és que eixa codificació del dret civil no sols servisca políticament 
a la Comunitat Valenciana sinó que siga útil per als ciutadans.

I, dins d’este camp, i com vaig proposar a Alcoi, vull seguir 
adequant la nostra administració a una realitat políti- ca i 
competencial cada dia més important. La utilització   que em 
propose de la figura del secretari autonòmic i de les comissions 
delegades, així com una major presència de l’administració de la 
Generalitat en tots els territoris de la nostra comunitat o fora 
d’ella, són apostes per a fer que l’administració servisca als 
interessos de tots i cadascun dels ciutadans. Des de prestar un 
servici bàsic en el racó més allunyat del nostre territori fins a 
influir en les deci- sions que ens puguen afectar a Madrid o 
Brussel·les són responsabilitats que la Generalitat ha de 
desenrotllar en les millors condicions.

Senyories, som més de quatre milions de ciutadans units per la 
vocació de formar part d’un mateix poble, units per la satisfacció 
de gaudir d’institucions polítiques que ens defi- nixen i ens 
defenen; units per una història, una tradició i una cultura que en la 
seua pròpia evolució no fa sinó enriquir l’essència del que 
considerem la nostra personalitat i la nos- tra singularitat.

Per això hem dedicat tant d’esforç per a recuperar el valencià i 
col·locar-lo al nivell de les llengües polítiques, socials i 
econòmiques i culturals d’Europa, i en este camí anem a 
continuar. Per això hem fet de la cultura un punt de referència, de 
la nostra vitalitat com a poble en el passat i en el futur. I per això 
de cada tradició de cada comarca faig en la seua suma la 
manifesta intenció d’ajudar a la seua pervi- vència, perquè cada 
vegada que una tradició es manifesta, s’està manifestant el pols 
d’un poble històric que vol seguir sent-ho.

Senyories, hui som una comunitat líder. Hem aconseguit 
l’objectiu que ens vam proposar, i no podem tirar-lo a per- dre. 
Hui, per mi, el liderat és una nova senya d’identitat del nostre 
poble, un nou signe que ens identifica i ens distingix, i ens permet 
capacitat d’interlocució i influència en el pre- sent i sobretot en el 
futur. Per això faig una crida, perquè l’orgull de ser d’Alacant, de 
Castelló, de València, de qual- sevol municipi o comarca de la 
nostra comunitat ens trans- forme en capacitat i ambició de liderat 
col·lectiu. Que siguem conscients que hem superat tots els 
complexos  que han canviat per a bé i que, encara que alguns 
seguisquen parlant d’una comunitat que ja no és i per a una 
comunitat que ja no està, afortunadament el nostre poble no sent 
trau- mes ni pors ni nostàlgies.

Siguem conscients que hi ha molts pobles que hui miren al 
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nostre, que som exemple de moltes coses i que estem en el lloc que 
tantes vegades la història ens ha furtat. Que podem dir ben satisfets 
que, a pesar dels distints avatars d’e- norme transcendència i 
gravetat ocorreguts en temps pas- sats, hui estem entre els pobles 
millor encaixats en les coor- denades del segle XXI. Que en 25 
anys hem recuperat molts segles, i que això, lluny de servir per a 
caure en l’autocom- plaença, ha d’alçar-nos al començament d’una 
era nova en la que ser valencià siga una forma suggeridora, 
important, distinta, conciliadora, generosa, alegre, industriosa i una 
forma, en definitiva, satisfeta de ser espanyol i de ser euro- peu. 
(Aplaudiments des d’un sector de la Cambra)

Senyories, és així de senzill. El futur torna a dependre de 
nosaltres. Gràcies a tots. I que conste que cada vot dels quals es 
produiran al final d’este debat serà per a mi un compro- mís que 
m’unix a cada ciutadà, inclús els qui no recolzen la meua 
investidura, perquè vull ser un president de tots.

Senyories, no em faltarà la determinació per a estar a l’altura de 
la responsabilitat que estic demanant, perquè per a mi no hi ha 
major honor que ser president de la Generalitat i, des d’esta 
responsabilitat, fer que la nostra comunitat fun- cione amb el seu 
màxim autogovern, lleial respecte a l’Estat, i se senta, en la seua 
condició de nacionalitat històrica, lleial respecte a Espanya i a la 
Unió.

Moltes gràcies. (Aplaudiments des d’un sector de la Cambra)
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El senyor Pla i Durà:

Senyor president.
Senyores i senyors diputats. Senyor 
candidat.
El Partit Popular ha rebut la majoria del suport dels electors 

valencians i a ell li correspon, per tant, proposar candidat a la 
presidència de la Generalitat. Vaja per davant la meua felicitació 
anticipada a la seua persona, senyor Camps. No obstant, vullc 
avançar a les seues senyories l’o- posició del nostre grup a esta 
proposta d’investidura per    les raons que aniré explicant i 
desgranant al llarg de la meua intervenció.

La nostra actitud, com no pot ser d’altra manera, serà de rigor i 
fermesa tant en la consecució de les nostres  propostes i en la 
recerca de consensos en benefici de l’interés gene- ral, com en el 
control i fiscalització del govern i de l’admi- nistració de la 
Generalitat. En el compliment de les nostres funcions, portarem a 
terme una oposició responsable i útil als ciutadans i ciutadanes 
d’esta comunitat.

Senyor Camps, vosté, en la seua intervenció, com ja ho va fer 
en la passada campanya electoral, ha incidit en una sèrie de temes 
que, a pesar de les seues paraules autocom- plaents, posen també 
en evidència la seua falta de capacitat de diagnòstic, la mancança 
de propostes i els problemes que els seus companys de partit, el 
senyor Zaplana i el senyor Olivas, li deixen en herència. 
Problemes que no són pocs i que cal afrontar amb decisió i 
promptitud. Són els grans temes que van a definir l’agenda 
política d’esta nova legis- latura que ara encetem i als quals vaig a 
referir-me en la meua intervenció.

D’entrada, vullc dir-li que vosté ha reiterat en les seues 
afirmacions, i amb el seus gestos, un valencianisme que espere 
que també siga el del seu partit, sense localismes o 
provincialismes egoistes ni subordinació callada a Madrid. Estic 
segur que podem estar davant d’un punt de trobada fonamental en 
les nostres respectives posicions polítiques. El valencianisme 
compartit i no excloent pot ser el pilar mestre per tal de trobar 
espais de col·laboració política. Però també li dic que no 
acceptarem..., i permeta’m   l’expressió
–perquè se m’entenga–, no acceptarem un valencianisme de jocs 
florals ni de cara a la galeria.

No vaig a perdre molt de temps mirant al passat, però vosté, 
senyor Camps, ha estat responsable polític de la Generalitat en 
matèries especialment sensibles per a la nos- tra terra i, de veritat, 
no podem estar precisament molt satis- fets de la seua gestió. Per 
això, li demane en primer lloc, i com a qüestió de principi, 
coherència entre el que pensa o diu i el que realment fa. I si li dic 
açò és perquè estic segur de les seues conviccions, perquè crec de 
veritat en la seua bona voluntat i perquè espere que tinga les mans 
lliure per a portar a terme el que promet.

En el passat més recent han estat moltes les ocasions en les 
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quals el seu partit ha pres decisions que han donat l’es- quena 
clarament a les nostres senyes d’identitat, com la llen- gua o el 
patrimoni cultural. Per això, és necessari que vosté, avui, done 
resposta a algunes preguntes que poden demostra que té de veritat 
les mans lliures, que té les mans lliures per a fer valdre el seu 
valencianisme. Recolzarà vosté les troba- des d’escoles en 
valencià?, o, com fins ara, els negarà el pa i la sal? Donarà suport 
a les activitats dels principals movi- ments socials en defensa de 
la llengua i la cultura, o els con- tinuarà marginant per donar 
satisfacció a alguns sectors del valencianisme d’esta comunitat.

L’anunci fet en campanya de portar el retaule de sant Jordi o 
les commemoracions dels Àustries seran un fet aïllat?, o 
impulsarà la dotació econòmica adequada per a la recuperació   
del   nostre   patrimoni   històric   i    cultural?
¿Deixarà actuar amb llibertat i autonomia l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua posant-la en una situació que evite confrontacions 
com mesures preses des del Govern en decrets o órdrens que han 
trencat el consens de la seua cre- ació i de la seua constitució?

Vosté, durant la campanya, i, ara, en el seu discurs, ha 
defensat la necessitat de millorar el funcionament del nostre  
sistema   democràtic,   i  crega  que  en  este   àmbit també li 
reconec una voluntat personal positiva que espe -  re que 
compartixca el seu partit. Ha defés la necessitat d’enfortir el 
paper d’estes Corts com a fòrum de debat democràtic i ha 
proposat institucionalitzar la seua presèn - cia setmanal per tal de 
respondre les preguntes dels grups de l’oposició. No sols ha  
proposat,  ha  compromés  avui ací. Sàpiga que tindrà el meu 
suport i el del Grup Socia- lista en esta  iniciativa.

Però no puc deixar de recordar-li que durant els últims anys, el 
seu partit ha usat i ha abusat de la majoria absoluta en esta Cambra, 
especialment en la darrera legislatura, en la qual ha negat 
sistemàticament informació requerida pels parlamentaris, ha 
bloquejat compareixences de membres del Consell o ha evitat 
comissions d’investigació sol·licitades per l’oposició.

Confie que estes actituds siguen cosa del passat, però, de 
moment, només podem que estar expectants i mantindre la nostra 
desconfiança, perquè no és la primera vegada que vostés fan 
promeses de regeneració democràtica i revitalit- zació del 
parlament que després no complixen.

Vosté, avui, ací, té una nova oportunitat de donar sentit als 
valors que definixen el sistema de govern representatiu. Crec que 
deu aprofitar-la, aprofite-la!, és més, m’agradaria que en tots 
aquells temes a on està en joc el fons del nostre procedir 
democràtic poguérem arribar a acords de funciona- ment que 
serviren durant la present legislatura, però també per a les 
successives. I ho dic, perquè vosté sap com jo, que la 
compareixença setmanal no resol per si mateixa el gran dèficit de 
qualitat democràtica que patim.

Podem millorar molts aspectes de la nostra vida demo- cràtica. 
Primer, per descomptat, en esta casa, reformant el reglament i fent 
possible un veritable control del govern sense limitacions 
injustificades a la labor de l’oposició, garantint la transparència en 
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la gestió dels assumptes públics de la Generalitat.
Segon, en ens com Radiotelevisió Valenciana, la seua funció de 

servei públic lligada a la lliure comunicació pública exigeix una 
reforma radical de la seua gestió en sentit molt distint al que ha 
promogut el seu partit. No sols ha de paralitzar-se la privatització 
de la gestió de Radiote- levisió Valenciana, sinó que és necessari 
enfortir la legiti- mitat democràtica dels seus òrgans, modificant, si 
cal, la seua llei de creació, exigint una majoria qualificada per al 
nomenament del seu director general, creant el Consell Valencià de 
l’Audiovisual i donant als membres del  Consell d’Administració, 
elegits per esta Cambra, les eines i atribucions necessàries per a 
poder exercir la seua tasca  de manera adequada.

I, en tercer lloc, hem de revitalitzar les vies de partici- pació 
social. No fa molt, el síndic de greuges, alt comissio- nat d’estes 
Corts, denunciava la deixadesa de la Generalitat en l’obligada 
convocatòria del Consell de la Joventut d’es- ta comunitat, i no és 
l’únic cas. En el mateix sentit, vull assenyalar l’especial gravetat 
que té la manca de convoca- tòria dels consells de salut quan s’han 
vixcut moments d’in- quietud social, com és el cas de la reaparició 
de casos de legionel·la. Jo li propose que revitalitze de manera 
ferma i seriosa els consells de participació ciutadana previstos en el 
nostre ordenament, i que pose en funcionament tots aquells que 
resulten necessaris per a l’adequada atenció de les demandes 
ciutadanes.

Aprofundir en la democràcia significa valorar el seu exercici i 
analitzar de manera crítica què és el que funciona adequadament i 
què és el que no funciona. Des d’una refle- xió serena i fonda, 
crec que hem de valorar, avui, ací, si és bo o no per al sistema que 
per una limitació formal, que segurament tindria sentit fa vint 
anys, més de 113.000 mil valencians que han depositat la seua 
confiança en una sola formació no tinguen representació en esta 
Cambra.

Jo hui estic convençut que la pluralitat i la satisfacció 
representativa d’eixa pluralitat del poble valencià és riquesa i no 
un perill. Valoracions com aquesta i altres són les que han d’estar 
presents en la necessària i inajornable reforma de l’Estatut. Una 
reforma per a aprofundir el sistema demo- cràtic i per a posar esta 
comunitat en el lloc que li  correspon dins del conjunt estatal.

Respecte a esta qüestió vull recordar-li que el seu ante- cessor 
en el càrrec, president de la Generalitat i hui presi- dent del seu 
partit, el senyor Zaplana, des d’esta mateix tri- buna, va dir que el 
PP arribaria fins a on ho férem els socia- listes. Hui em presente 
ací, públicament, per a dir-li que els socialistes estem disposats a 
arribar al màxim per a disfru- tar les possibilitats que oferix el 
marc constitucional i auto- nòmic en interés dels ciutadans i 
ciutadanes. Els ho vaig traslladar al president del seu partit en esta 
comunitat i al secretari general del seu partit en l’àmbit estatal: no 
hem tingut resposta.

Hui, una vegada més, a vosté, públicament, li dic que el 
compromís del Partit Socialista respecte a la reforma de l’Estatut 
és posar-la al servei dels interessos concrets dels ciutadans i 
ciutadanes, i, amb eixe objectiu, volem una reforma de l’Estatut 
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que contribuïxca a millorar els serveis que reben i que garantixca 
millor el sistema de drets cívics   i socials.

Això significa, ampliar, en primer lloc, el marc de les nostres 
competències, els drets dels ciutadans i ciutadanes d’esta 
comunitat en la línia de les cartes internacionals de drets més 
avançades; significa perfeccionar el nostre sis- tema institucional 
i millorar la qualitat de la nostra demo- cràcia; significa ampliar la 
capacitat d’autogovern de la nostra comunitat per mitjà de la 
incorporació de noves competències.

I també significa el reconeixement de la capacitat plena de 
dissolució de les Corts Valencianes per part del president de la 
Generalitat, essència i símbol, en última instància, d’una societat 
ambiciosa que sap el que vol. I que precisa- ment per això aspira a 
tindre en la seua mà totes les ferra- mentes necessàries per a 
defendre els seus interessos en con- dicions d’igualtat amb altres 
comunitats més avançades.

Senyor Camps, si de veritat vol que esta comunitat esti- ga en 
primera línia de l’autonomisme espanyol, done un pas endavant i 
accepte, hui mateix, la creació al si d’estes Corts d’una comissió 
que el dia següent es pose a treballar sobre la base del text que li 
vaig entregar ja en el seu dia al senyor Zaplana, i que hui li reitere 
que li entregaré a vosté també. Si no ho fa, entendré que vosté 
continua lligat de mans i peus, i que no té capacitat d’actuar per a 
que esta comunitat siga una comunitat de veritat de primera.

Vull recordar-li igualment que el seu partit en esta comunitat 
va signar en l’any 1999 un pacte local per a potenciar 
l’administració local, i defendre els interessos i qualitat  de vida  
dels  nostres  ciutadans. Quatre  anys  més tard no podem més que 
constatar el seu incompliment. El seu partit s’ha negat 
reiteradament a descentralitzar com- petències cap als 
ajuntaments i dotar-los dels recursos financers suficients. És hora 
que es done compliment a la paraula i al compromís  escrit.

No obstant, no he sentit absolutament res en la seua intervenció 
que em faça pensar que així va a ser. Vosté no ha mencionat ni el 
Fons de Cooperació Municipal, ni la Llei de règim local valencià, 
ni la creació de Comissió de col·labo- ració entre la Generalitat i 
els ens locals.

I li dic, s’ha d’acabar d’una per totes en la discrecionali- tat i en 
mirar el color polític a l’hora de relacionar-se amb els ajuntaments. 
Complisca amb els compromisos anteriors, acabe en les pràctiques 
clientelars, i impulse una relació de la Generalitat amb els 
ajuntaments transparent, objectiva, en definitiva, una relació 
normal. En eixe camí també té la meua mà estesa, i comptarà amb 
tot el meu suport.

En la seua intervenció vosté ha reivindicat la gestió eco- nòmica 
realitzada pel seu partit en els darrers anys. Jo li demanaria un poc 
de prudència. Segons el parer de la major part d’analistes, la 
bonança econòmica que la Comunitat Valenciana ha viscut en els 
darrers anys és el resultat de tres factors entrellaçats que no tenen 
perquè durar en el temps, i de fet algun d’ells ja té data de 
caducitat.

Per descomptat i en primer lloc la fase de creixement econòmic 
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internacional, en segon lloc els fons europeus que esta comunitat 
ha ingressat a fons perdut, i en tercer lloc els ingressos estatals 
producte de les privatitzacions dutes a terme durant els anys 
passats. En eixe context favorable hem crescut, i això és positiu per 
a tots els valencians. Però no podem, i no pot especialment vosté 
que aspira a presidir esta comunitat, deixar de mirar els indicadors 
que mostren les debilitats estructurals de la nostra economia.

Com vosté sap, en els darrers anys s’ha produït un des- cens del 
pes relatiu de les nostres exportacions i també ha disminuït la 
nostra productivitat. En estos moments està deu punts per davall de 
la mitjana espanyola. En eixes condi- cions la nostra competitivitat 
se ressent. Més encara quan als nostres treballadors ja no els 
podem demanar més sacrifici, perquè com vosté també sap, la 
forma de competir fins ara ha sigut la via de reducció de costos 
laborals i inseguretat laboral. Esta és la raó de la nostra alta taxa de 
precarietat, i que els salaris dels treballadors i treballadores 
valencians siguen més baixos que el de la resta dels espanyols.

¿Vol explicar als treballadors i als empresaris si pensa vosté 
seguir promovent un model que per competir continue basant-se en 
baixos salaris i en precarietat? He d’expressar hui en esta Cambra 
la meua preocupació per la situació dels nostres sectors productius, 
especialment en la perspectiva de l’ampliació de la Unió Europea i 
la integració de nous paï- sos amb unes condicions per a competir 
amb nosaltres. N’hi ha oportunitats, senyor Camps, de veres, però 
també n’hi ha molts riscos, i vosté els deu conéixer i ser conscient 
d’ells.

Este model de baixos salaris i temporalitat ha arribat al seu 
límit, i avui moltes empreses valencianes, de la rajola, del moble, 
del calcer o del tèxtil ja ho estan patint; especial- ment este últim, 
el tèxtil, que està passant per una situació molt delicada. Per això li 
propose que la primera mesura del proper govern, si vosté 
aconsegueix la investidura avui, siga elaborar i portar a esta 
Cambra un pla de mesures urgents d’impuls i suport a la 
competitivitat del sector, per a   evitar situacions dramàtiques que 
ja estan començant a produir-se i que afecten a la vida de milers de 
treballadors i treballado- res. (Aplaudiments des d’un sector de la 
Cambra)

Jo crec, senyor Camps, que la Comunitat Valenciana pot molt 
més i necessita a tots, però especialment necessita la col·laboració 
de la Generalitat per a assegurar els pilars del seu futur. Per tant, 
no cal mirar cap a un altre costat. Hi ha que ser realistes també i 
intentar ajustar-se a eixa realitat.

Mire vosté, per a mi, com també per a vosté, la creació de 
riquesa és una prioritat. Ho he dit en altres ocasions, un govern no 
és el responsable directe que les empreses fun- cionen bé i creen 
ocupació, però sí que és responsable de crear les condicions que 
ho facen possible, i en eixe camí tenim molt que recórrer. La 
veritat és que encara queda molt que recórrer. Estic convençut que 
els nostres empresaris, els que estan a peu d’obra, la gran majoria 
de xicotets i mitjans empresaris d’esta comunitat estan esperant 
que se’ls preste més atenció. No és possible que només uns pocs 
privilegiats puguen disfrutar de la seua proximitat al poder, 
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mentre que la gran majoria ha d’acontentar-se en esperar que la 
bonan- ça econòmica continue, quan no empitjore.

Li demane per tant, senyor Camps, que recolze de veri- tat els 
nostres autònoms i a les empreses de la comunitat. El meu partit 
ha presentat proposicions en estes Corts i en les Corts Generals en 
eixa línia. Ho anirem... ho continuarem fent. I m’agradaria que 
buscàrem un punt d’encontre també en moltes d’eixes mesures, 
que ajudaran de veritat que els xicotets empresaris, que els 
autònoms vagen encarant en altres perspectives el futur més 
immediat.

I n’hi ha dos aspectes en els que jo crec que hem de posar 
especial atenció: un, en l’adquisició i per tant l’adap- tació a les 
noves tecnologies de les nostres xicotetes i mitja- nes empreses; 
l’altre, el suport financer a les noves iniciati- ves i innovacions. 
Estem molt lluny de la mitjana d’España i d’Europa en 
investigació, desenvolupament i innovació, un sector estratègic 
per al futur econòmic i social d’esta comu- nitat. I són massa ja 
les promeses realitzades des del seu par- tit perquè les seues 
afirmacions en el dia de hui puguen meréixer-mos confiança. Els 
nostres joves més capacitats se n’han d’anar a Madrid o 
Barcelona, a la recerca d’oportuni- tats ja que ací no en troben.

Com vaig fer la passada legislatura, torne a oferir-li en esta la 
nostra col·laboració en este tema. Perquè creiem que és un tema 
d’estat, i torne a oferir-li el pacte per la investi- gació, el 
desenvolupament i la innovació que ens situe a l’al- tura dels 
països europeus més avançats. Un pacte que done la seguretat i la 
confiança que governe qui governe, els plans, les actuacions, van 
a tindre continuïtat i recursos sufi- cients per a avançar posicions 
en este tema.

Tampoc podem deixar de perdre oportunitats per  la falta d’una 
política clara de suport financer a noves ini- ciatives empresarials. 
Jo li propose que entre altres segur que vosté té actuacions 
previstes, però que contemple també la possibilitat de posar en 
marxa un Fons per al cofinançament de préstecs  participatius  
fins  a  un 70% de la inversió en condicions preferents destinats  a 
les pimes  de nova creació, i que realitzen una clara aposta  pel  
foment de l’oferta capital-risc i capital-llavor per a les noves  
iniciatives empresarials.

Ha promés vosté la plena ocupació. La plena ocupació és una 
aspiració de tots, senyor Camps, també de qui li   parla. Però a mi 
m’agradaria que es preocupara menys de les afir- macions 
grandiloqüents i que atengueren menys a les esta- dístiques i més 
a les persones, i més a les persones.

Mire, una hora treballada a la setmana pot cobrir un lloc de 
treball en l’estadística, però no mereix la consideració de treball en 
una societat civilitzada. Ser estudiant universitari pot comportar ser 
donat d’alta en la Seguretat Social, i un número més, però no pot 
considerar-se que s’accedeix a un treball. Siguem seriosos.

I per tant jo li propose també una reforma de les políti- ques 
d’ocupació i especialment del Servei Valencià d’Ocu- pació que, 
més enllà d’operacions estadístiques i estètiques, considere 
mesures d’abast com un pla personal d’inserció laboral al parat, i 
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l’exigència al Servei Públic d’Ocupació d’una ratio de parat i tutor 
no major d’un cada 200. L’elaboració d’un Pla d’ocupació en 
cooperació amb els ajuntaments que desenvolupen noves polítiques 
actives con- tra la desocupació de llarga duració. O una de les seues 
pro- postes que vosté ha comentat ací, com el salari d’inserció per 
als joves. O propostes adreçades a les dones i a les per- sones amb 
discapacitat.

Mesures que per cert seguirem en atenció, li ho dic, per tal de 
vore si és de veres una aposta per la millora de l’ocu- pació en esta 
comunitat, o sols una mesura cara a la galeria com les que ens tenia 
acostumat el senyor Zaplana. I li recorde el cas del salari de les 
ames de casa.

Però no sols es necessita voluntat política, sinó també, i en eixe 
capítol els comptes de la Generalitat deixen prou que desitjar. El 
deute de la Generalitat, el més alt d’Espanya en relació al seu PIB, 
és l’herència enverinada que li deixa el seu mentor. La gestió 
adequada a este deute hauria de ser una prioritat del seu govern, 
una prioritat que ha de    tindre
–al llarg del matí no he escoltat res–, que ha de tindre des del 
primer moment accions molt contundents i serioses de la seua part. 
I no he escoltat res absolutament. Tot el contrari: les seues paraules 
indiquen que vosté ha optat pel pitjor dels camins. Continua en la 
senda de malbaratament que ha caracteritzat els governs del seu 
partit en la comunitat. I ha posat un exemple que em preocupa: 
l’augment d’alts càrrecs que suposa la incorporació de la nova 
figura dels secretaris autonòmics.

Com a líder de l’oposició, li exigisc sentit de la respon- sabilitat 
i que prenga de manera clara les regnes de l’admi- nistració 
autonòmica amb el rigor que és exigible a un futur president de la 
Generalitat. Li demane que renuncie a eixe increment i que 
planifique una política de reducció dels ingents gastos sumptuaris i 
superflus que pesen sobre els comptes de la Generalitat.

Crec necessari i urgent, senyor Camps, que es pose en marxa un 
pla de sanejament financer del sector públic valen- cià que compte, 
entre altres, amb la limitació i reducció de les despeses sumptuàries 
i propaganda, si no és per a infor- mar els ciutadans de veritat dels 
serveis; en la retirada gra- dual i progressiva de la participació de la 
Generalitat en sec- tors no bàsics, com l’oci. I, en tercer lloc, en la 
reivindica- ció, que podem fer conjunta, d’un sistema de 
finançament per a esta comunitat que iguale els existents en altres 
comu- nitats autònomes de primer nivell. També en este aspecte li 
dic que té tota la meua col·laboració per a treballar junts, perquè 
crec que fa falta canviar el sistema perquè esta comunitat no isca 
més vegades perjudicada.

La transparència és fonamental en un sistema democrà- tic, 
senyor Camps. Per això, si no tenen res a amagar, que crec que no 
tenen res a amagar, permeta que es cree al si d’estes Corts una 
oficina de control pressupostari que ajude a millorar el control 
parlamentari de la gestió dels fons públics i de les inversions de la 
Generalitat i de les seues empreses públiques.

Durant la seua intervenció, senyor Camps, s’ha referit a 
algunes infrastructures que esta comunitat necessita, i no ha parlat 
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d’altres temes al respecte que preocupen a molts ciu- tadans. En 
primer lloc, i sobretot, no ha parlat de la conse- cució d’inversions 
necessàries. Esta comunitat no ha estat ben tractada en les 
inversions de l’Estat durant els darrers anys i, per tant, resulta 
imprescindible invertir esta situació, especialment en el que fa 
referència a ports i aeroports, que han estat especialment 
maltractats. Tindrà tota la meua col·laboració per a possibilitar 
que així siga.

Quant a les comunicacions per carretera, no s’han de permetre 
ja més retards, com l’autovia central o de la Plana. I a més, en 
este tema cal prendre dos decisions importants que avui li 
propose. Primer, prioritzar les actuacions que corresponguen a la 
Generalitat per a evitar els punts negres en les nostres carreteres. 
Li recorde que els accidents de trànsit són la principal causa de 
mort en esta comunitat, i tots els esforços que fem en esta matèria 
seran pocs per a evitar drames humans i econòmics. I, en segon 
lloc, fa falta que torne a esta Cambra la discussió i aprovació dels 
grans plans d’infrastructures, siguen de carreteres o de ferroca- 
rrils, per donar continuïtat a les línies d’actuació que la major part 
de vegades –i vosté ho sap– superen clarament les legislatures. 
Debat, consens si és possible, i acord per fer bé les coses.

Respecte a les comunicacions ferroviàries, volia fer-li tres 
reflexions. En primer lloc, el nostre grup estima impres- cindible 
millorar el manteniment i la seguretat de les actuals línies 
ferroviàries, especialment en aquelles que puguem, i que puguem 
tindre competència en molt breu termini de temps, o que hi haja 
convenis signats, com el Xàtiva-Alcoi. Tramvia. En segon lloc, 
vull instar-lo al desenvolupa- ment d’una política ferroviària 
metropolitana i de rodalies que millore substancialment el servei. 
Em consta que vosté ha fet propostes, ha compromés actuacions, 
que hauran de tindre un tractament i que m’agradaria que en 
tingueren eixe que li he explicat. Que el portara a esta Cambra 
quan ho tin- guera elaborat, que ho discutírem, que ho valorarem, 
perquè això afecta no a una legislatura sinó a diverses, i crec que 
és
bo planificar en eixe sentit.

I, en tercer lloc, voldria referir-me a l’Ave molt breu- ment. 
Em preocupa tant com a vosté. Però el que deu fer, i jo li ajudaré 
en el que puga, és que les inversions de l’Estat es facen de la 
manera més ràpida possible perquè este pro- jecte important siga 
una realitat en l’any 2006.

En este tema, senyor Camps, ens juguem la competiti- vitat de 
la nostra economia també en altres espais. I per això resulta 
d’especial gravetat que el Ministeri de Foment haja renunciat a 
establir la connexió en ample europeu entre la Comunitat 
Valenciana i Catalunya o, dit en altres paraules, entre la 
Comunitat Valenciana i Europa. És una qüestió d’es- tat per a 
nosaltres, i espere que vosté sàpiga estar també a l’altura del que 
exigix la presidència de la Generalitat. No cal dir que em té també 
a la seua disposició per a fer   front comú en este tema perquè 
crec que és important. I si no és de veres això, anem a fer un 
esforç per a concretar que s’a- cabe quan abans eixa 
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infrastructura, que també porta molts anys de retard.
Respecte al Pla hidrològic nacional, vull dir-li que ja han passat 

les eleccions i que no cal buscar responsables fóra del govern per a 
garantir que l’aigua siga un bé de què esta comunitat puga disfrutar 
en el futur. Només de vostés depén l’execució del Pla hidrològic 
nacional. Ja porten huit anys governant, d’ací a quatre en portaran 
dotze, temps més que suficient perquè assumisquen davant els 
ciutadans les seues pròpies responsabilitats de govern. Només li 
dic, només li dic que l’encabotament en temes d’esta 
transcendència no és el camí més adequat. Hui, més que mai, és 
necessari el con- sens. Jo li dic des d’esta trona que sempre hem 
estat a favor d’un pacte per l’aigua per a esta comunitat. L’inste a 
treba- llar conjuntament en la solució d’este problema amb serio- 
sitat i amb rigor. Però nosaltres volem de manera molt clara, tant 
com vosté, aigua per a esta comunitat. (Aplaudiments des d’un 
sector de la Cambra) Tant com vosté, senyor Camps.

Esta comunitat, senyor Camps, té grans reptes en matè- ria de 
medi ambient. En són molts, però només li’n mencio- naré tres que 
em pareixen d’especial importància. L’ordenació del territori és 
una més entre les moltes prome- ses incomplides. Sé que va a 
entrar un projecte en esta Cambra. Tornen-lo a portar, discutim-lo i 
busquem espais d’acord per a aprovar una llei i un text que supose 
garantir el respecte al desenvolupament urbanístic i el respecte al 
medi ambient.

En segon lloc, voldria recordar-li la meua predisposició a arribar 
a un gran acord per a donar solució al problema que té esta 
comunitat en matèria de residus, en matèria de resi- dus. Ja fa quasi 
tres anys oferírem un gran pacte i vam rebre la callada per resposta. 
Fa tres mesos vam poder constatar l’esclat social en algunes 
localitats valencianes, producte d’un problema que no està resolt. 
Des d’esta trona li reitere la nostra disposició a eixe pacte. Eixe 
pacte fonamentalment és un pacte de les forces polítiques, però 
també socials i econòmiques, amb el compromís de implantar 
criteris de sostenibilitat, amb un control públic adequat i, sobretot, 
amb la recerca de consens en la ubicació de les instal·lacions.

En tercer lloc, vull referir-me molt breument a la quali- tat i 
sanejament de les aigües. I recordar-li la urgència amb què fa falta 
l’execució de totes les obres possibles en el riu Segura, de totes, i 
de les obres necessàries també perquè
300.000 valencians gaudisquen d’aigua potable en condi- cions i de 
qualitat.

Senyor president, senyories, a continuació voldria refe- rir-me 
als tres pilars de les polítiques de l’estat del benestar. L’educació, 
senyor Camps, és l’instrument més poderós de les societats 
modernes per a aconseguir la igualtat real d’o- portunitats. El 
problema és que vostés tenen poca credibili- tat en estos moments 
en este tema. No se sap molt bé si per la seua incapacitat o pels 
problemes que han tingut de can- vis de consellers. Han passat, 
recorde, fins a quatre canvis.

Però, en tot cas, com vosté ha assenyalat, s’ha culminat el mapa 
escolar, encara que vosté sap que això no és cert. Però ni tan sols el 
mapa escolar seria prou... Ja sabem que per a l’any que ve hi haurà 
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problemes d’escolarització en infantil, sobretot  a  la  ciutat  de  
València.  Que  els nostres alumnes necessiten formar-se en noves 
tecnologies, que en molts casos no disposen; els llibres de text 
segueixen sent un desemborsament excessiu per a moltes famílies i 
el profes- sorat manca de recursos, ajuda a la formació i el 
reconeixe- ment social que es mereixen.

Per tant, considere que ens hem de prendre l’educació i 
formació dels nostres joves seriosament. I li assegure que estarem 
damunt de l’acció de govern per garantir una edu- cació 
obligatòria de qualitat, integradora i no discriminatò- ria; la 
necessària formació continua de treballadors i empre- saris per a la 
seua adaptació als canvis tecnològics i la incor- poració de les 
noves tecnologies a tots els cicles formatius. Les nostres 
universitats –per cert, que voste no ha ano- menat– són elements 
fonamentals en l’impuls de la nostra comunitat. Per això no 
podem deixar de recordar la situació financera en què es troben. 
És necessari un nou concepte de relacions de la Generalitat amb 
les universitats i, respecte a la seua autonomia, un nou sistema de 
finançament de les universitats que les situe en la mitjana europea. 
I és neces- sari un pla d’inversions amb caràcter plurianual, que 
cobris- ca les seues necessitats més peremptòries. Sense estos 
recur- sos, les nostres universitats no podran afrontar els plans  de
convergència europea establits a Bolonya.

En sanitat ocorre el mateix. Vosté ha lloat la gestió del seu 
partit, quan els ciutadans i ciutadanes d’esta comunitat constaten 
greus problemes. Jo només vull recordar-li que mantenen un pla 
de xoc contra les llistes d’espera després de huit anys d’estar 
governant. Això no pot ser així. La nostra comunitat continua 
tenint menys llits per habitant que la resta de l’estat espanyol. I, 
en definitiva, les seues paraules d’humanització són paraules que 
estan bé però que han d’a- nar acompanyades d’actuacions. Farem 
un seguiment espe- cial perquè creguem que la sanitat també és 
un element d’i- gualtat molt important.

Respecte a la política social, compartint amb vostés eixa 
preocupació que demostren de cara a les persones depen- dents; 
l’única cosa que li dic i li propose avui, ací, és que done un pas 
endavant i comprometa recursos econòmics suficients per a 
l’execució real i no virtual d’un pla integral de suport 
sociosanitari i especialitzat per a les persones majors dependents i 
les persones amb discapacitat.

Nosaltres estem disposats a acordar-lo amb el mateix esquema 
que he dit abans, un pla que inclús puga superar la legislatura, 
amb què estiguem d’acord i amb el qual n’hi haja el compromís 
de dotar-lo de recursos econòmics, per- què la veritat és que les 
famílies, els malalts, els discapaci- tats, les persones amb 
discapacitat, els majors i les seues famílies ja estan molt cansades 
de plans que després no van acompanyats de recursos i que no es 
poden utilitzar.

Respecte a la vivenda... Mire, estic d’acord que fa falta un fort 
impuls de polítiques de vivenda que ajude a rebaixar els preus i, 
sobretot, a donar oportunitat als joves que en estos moments tenen 
més dificultats. Jo, com li dia abans, m’agradaria que la seua 
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aposta per les cent mil vivendes protegides, la seua aposta per les 
vivendes en lloguer fóra una realitat, fóra una realitat perquè seria 
bo per als ciuta- dans d’esta comunitat, i hauran de fer un gran 
esforç perquè això siga així.

I, finalment, vull referir-me al problema de la insegure- tat 
ciutadana del que lamente que no haja parlat, perquè és un tema 
molt important i és un problema molt greu per a  la majoria de 
ciutadans d’esta comunitat. Li recorde que vosté ha estat delegat 
del Govern central a la nostra comunitat. Espere i desitge –i ho 
dic sincerament– que amb el temps haja recapacitat sobre este 
problema i desitge, com jo també, fer-li front. Fer-li front de 
veritat. Li ho dic de manera molt sincera i per això li propose 
també que seiem, que seiem a discutir amb lleialtat i amb la clara 
idea de vocació i servei a la ciutadania, i fem, si és possible, un 
text base, un docu- ment bàsic que ens permeta garantir tota una 
sèrie d’actua- cions, que siguen actuacions compartides, un 
document que contemple polítiques actives que reduïsquen la 
desigualtat i incrementen la cohesió social especialment en el que 
fa refe- rència als col·lectius amb risc d’exclusió i també a la 
pobla- ció d’immigrants que té dificultats d’adaptació.

Un document que establisca els instruments necessaris de 
planificació i coordinació de les distintes forces i cossos de 
seguretat de l’estat i les policies locals en la línia del que està fent 
l’actual delegat del Govern, que permeta l’incre- ment significatiu 
dels nostres efectius i del nombre de comissaries, que faça realitat 
una veritable policia autonò- mica eficaç i potent, que assegure 
l’atenció que mereixen les víctimes del delicte.

La coordinació i l’esforç social i econòmic és necessari per fer 
front a la pitjor xacra de la nostra societat, la violèn- cia de gènere, 
que continua incrementant-se de manera des- mesurada i que deu 
ser afrontada, sens dubte, mitjançant l’a- provació també d’una llei 
integral que emmarque en l’àmbit competencial de la comunitat 
totes les mesures d’actuació possibles. (Aplaudiments des d’un 
sector de la Cambra)

Senyor president, senyories, el nostre grup desitjaria que amb 
vosté, senyor Camps, s’obrira una nova etapa en la forma d’exercir 
el govern, sense abusos, sense prepotències. Però, com ja he 
anunciat al principi de la meua intervenció, no li podem votar com 
a president de la Generalitat, fona- mentalment perquè el seu partit 
ha governat esta comunitat durant huit anys, i en el que respecta a 
la comunitat que volem i desitgem els socialistes n’hi ha molt amb 
què no estem d’acord. I perquè el projecte que hui ens ha presentat 
és clarament insuficient, entenem, per a posar esta comuni- tat on 
ha d’estar.

Al llarg de la meua intervenció he assenyalat una sèrie de temes 
que afecten el futur de la comunitat i li he suggerit mesures 
respecte a cadascun d’ells. Lamentablement en la seua no he pogut 
trobar les alternatives i solucions a estos problemes. Jo crec, 
sincerament, que la Comunitat Valencia- na pot molt més, i vosté i 
el seu partit hui ens han proposat continuisme i alguna dosi 
d’autocomplaença.

En eixes condicions, el nostre vot només pot ser contrari a la 
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seua investidura. Ara bé, li dic una cosa molt seriosament també: 
no s’equivoque, no s’equivoque i repetisca esquemes i actuacions 
del passat. Les seues propostes i promeses ara són compromisos. 
Aquells que compartim en benefici dels ciutadans i ciutadanes 
d’esta comunitat seran recolzats si l’estil i les formes de gestionar-
los són acceptables des del punt de vista democràtic, però, com si 
es tractara d’auditors, estarem damunt per a exigir el seu 
acompliment.

Els que no compartim seran combatuts des de la serietat, el rigor 
i l’exercici net i transparent d’oposició amb alterna- tives sempre, 
alternatives, senyor Camps, que vénen avala- des pels vots que hem 
aconseguit, que en són molts, que en són molts. Respecte-les com a 
propostes i alternatives d’eixos ciutadans, que són ciutadans d’esta 
comunitat, i mai les tracte com a propostes i alternatives 
presentades pels seus adversaris polítics. Són aportacions, són 
alternatives i seran alternatives per fer d’esta una comunitat millor, 
més justa, més segura i més solidària.

Gràcies. (Aplaudiments des d’un sector de la Cambra)
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El senyor Ribó i Canut:

Bona vesprada.
Senyor candidat, no podem començar aquest debat sense 

saludar-lo pel resultat electoral del seu partit que el durà, sens 
dubte, a la presidència de la Generalitat. En un sistema 
democràtic els votants situen a cadascú en el seu lloc i només 
cops d’estat amb les armes o amb el talonari de xecs canvien 
aquesta decisió. Per això, esportivament volem començar aquesta 
intervenció felicitant-lo.

A nosaltres ens toca la tasca d’oposició, tasca que anem a 
realitzar de manera seriosa, de manera ferma, des del para- digma 
d’un treball constant per millorar els nivells de lli- bertat, de 
solidaritat, amb els més desafavorits de respecte als drets humans. 
Volem reiterar un principi important per a nosaltres: tots els drets 
humans per a totes les persones.

Per a Esquerra Unida-Els Verds-L’Entesa això obliga a 
plantejar-se la distribució més justa de la riquesa, la supera- ció 
de les desigualtats socials i territorials, la societat valen- ciana de 
plena ocupació –de veritat–, l’ajuda als sectors més marginats de 
la nostra societat, la reconversió ecològica dels sectors 
productius, la cooperació amb els pobles menys des- envolupats 
que nosaltres.

Pensem que els valors ètics de la solidaritat, del respec- te als 
drets humans, de l’harmonia amb el medi ambient, s’han de 
desenvolupar amb una gestió de les institucions honrada, austera i 
transparent.

Ens comprometem a contribuir al desenvolupament de les 
institucions d’autogovern valencià que encapçala la Generalitat i 
saludem la seua voluntat manifestada aquest matí d’acceptar 
propostes de l’oposició. Volem deixar pale- sa la nostra voluntat 
de col·laboració en temes que podríem anomenar d’estat, en 
temes que estiguen per damunt de la disputa política pel seu 
interés general.

I comencem per l’Estatut. El passat dilluns, el nostre grup va 
presentar una sol·licitud de constitució de la po- nència de 
reforma de l’Estatut d’Autonomia. Ho vàrem fer només acabades 
de constituir aquestes Corts per a ressaltar que ja no podem 
continuar d’aquesta manera. Hem complit vint anys d’Estatut i 
per a definir-ho ràpidament podem afirmar que tenim 
competències de primera però conti- nuem patint un pes polític i 
un Estatut d’Autonomia de segona divisió.

Hem revisat el debat d’investidura de fa quatre anys i les 
promeses del seu antecessor sobre aquest tema. Com diuen els 
italians, parole, parole. En valencià ho podem dir  d’una altra 
manera: moltes paraules però de forment ni un gra, ni un gra.

Senyor Camps, vosté ha parlat reiteradament del tema estatutari. 
I li preguntem: va a complir les seues promeses en aquest tema 
diferenciant-se del seu predecessor? Li ho pregunte d’una altra 
manera: té vosté pes polític en el seu partit tant a nivell de país com 
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a nivell estatal per a avançar en una reforma estatutària que vaja 
més enllà de la simple operació cosmètica? El van a deixar avançar 
per damunt de les concepcions centralistes i de Santiago y cierra 
España que defensa el seu partit en Madrid?

Mire, fa falta modificar l’Estatut. Per exemple, per poder 
dissoldre les Corts com les comunitats autònomes històri- ques en 
alguns moments. Fa falta modificar el mínim del 5% per accedir a 
les Corts. No és democràtic deixar per- centatges importants de 
votants sense representació mitjan- çant la norma electoral més 
restrictiva de tota Espanya, la que tenim aquí.

Senyor Camps, li demane seriosament que ens posem a treballar 
ja en el tema. Fa quatre anys, altres partits tenien algun dubte. Ara, 
els dubtes només són del seu partit i vosté serà l’únic responsable 
si es tornara a repetir, per  casualitat
–que no voldríem–, la situació de bloqueig sobre aquest tema.

Un altre tema de caràcter institucional, la reforma del 
Reglament de les Corts, davant la qual vosté ha plantejat 
compromisos concrets en el funcionament. No li descobriré res si li 
dic que estem descontents, descontents, de veritat, del 
funcionament de l’anterior període legislatiu i de l’ús abusiu i 
prepotent que va fer el seu partit de la majoria absoluta.

La Mesa de les Corts és el màxim organisme de gestió d’aquesta 
casa, i el nostre grup parlamentari s’ha vist una altra vegada 
marginat en la seua constitució. Vosté sap per- fectament –i ho sap 
perfectament– que amb percentatges menors de diputats s’accedeix 
a la Mesa de les Corts esta- tals. Li demanem una actitud positiva 
del seu grup per a modificar el Reglament de les Corts que 
possibilite un nivell semblant de pluralisme.

En sentit paregut és necessari agilitzar aquestes Corts i debatre 
els temes fonamentals en temps real. Saludem la seua proposta de 
compareixença setmanal del president de la Generalitat. És una 
iniciativa que recolzem i estem segurs que pot ajudar a millorar 
aquestes Corts. Calen, però, més iniciatives en el sentit que els 
grups parlamentaris tinguen mecanismes per a plantejar en temps 
real els problemes de la societat.

Senyor candidat, li vaig a dir, de veritat, a l’escoltar este matí la 
seua intervenció, jo li dec confessar que el nostre grup i vosté 
tenim un greu problema de percepció. No veiem el País Valencià –
vosté li diu Comunitat Valenciana– de la mateixa manera. 
Nosaltres el veiem... mire, amb uns serveis públics deplorables; el 
veiem amb un medi ambient insoste- nible; el veiem amb una 
economia camí de crisi; el veiem amb unes infraestructures molt 
endarrerides. I vosté em dirà que ens equivoquem. Doncs, és 
possible, però mire, nosal- tres hem volgut fer el que fan els 
científics, intentar recórrer a les dades.

I vosté em permetrà que jo quan parle d’estes coses a partir 
d’ara intente parlar de dades. Perquè clar, és molt bonic dir que açò 
és estupend, que açò és el país de les mera- velles... Però anem a 
parlar de dades, de dades oficials,    de dades contrastables... 
D’alguna manera anem a intentar veure si este país és tan bonic 
com vostés pinten o és tan del pasado que... –imagine que m’ho 
dirà després, no?– tan del pasado com nosaltres pensem. Perquè 
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crec que utilitzarà açò. A més de les qualificacions, de pas 
introduïx vosté un judici de valor de manera que quede molt bonic.

Anem a començar amb un detall, general. Mire, vosté este matí 
–amb tots els meus respectes i si no m’ho des- menteix ho 
mantindré, i m’agradaria desmentir-ho– ha faltat vosté a la veritat. 
Vosté ha dit dues vegades que s’han baixat els impostos. Mire, 
no, no s’han baixat els impostos. L’administració general de 
l’Estat diu que en el 1998 la càrrega d’impostos sobre el PIB era 
del 33,7%, que en el 2002 és el 35,5.

Per tant, han augmentat els impostos 1,7%. O és que els 
impostos només són els impostos directes? Açò seria una 
percepció deformada del que es diu “ impostos” . Jo crec que serà 
important que ens ho aclarisca, perquè si no... I segura- ment que 
li ho aclarisca a l’administració general de l’Estat..., perquè 
aquestes són les dades oficials.

Però anem a parlar d’economia. Nosaltres hem de defi- nir el 
funcionament de l’economia dels últims anys d’algu- na manera 
com un malbaratament de recursos. Vostés –em va a permetre que 
li ho diga d’una manera ràpida– s’han comportat com uns nous 
rics que al crit de “serà per diners”, moltes vegades han 
malbaratat, fins i tot, la hisenda familiar
–és un terme prou valencià que s’utilitza.

Les dades són clares, les dades del deute... –estes les diu el 
Banc d’Espanya, jo crec que vostés ho acceptaran– som la 
comunitat autònoma en estos moments amb un nivell de deute 
més elevat. Han multiplicat el deute des que arribaren en un 
259%.

I, mire, la nostra comunitat, com li diré després, no es 
distingeix precisament per la qualitat dels serveis públics. Què 
han fet amb els diners? La pregunta és important, per a vosté 
segurament serà molt important, perquè algú haurà de pagar la 
mala gestió dels antecessors. També ho és perquè la conjuntura 
econòmica dels propers anys no va a ser com la que s’ha viscut 
últimament. Per una banda, els fons euro- peus. Tot indica que 
van a desaparéixer per superar el 55% de la mitjana del PIB, per 
l’entrada de nous països a la Unió Europea. Els compromisos de 
despesa realitzats en passats exercicis... –no li done les dades, el 
síndic de Comptes les va donar– 1,4 vegades el pressupost del 
2001, concretament.

Les lleis de dèficit zero han entrat a funcionar. No les hem 
posat nosaltres, les ha posat el govern de Madrid, com vosté sap. 
Tampoc està el finançament autonòmic, aprovat fa un parell 
d’anys, com per tirar les campanes al vol. Per a nosaltres és molt 
insuficient per a este país. I per si fóra poc, la conjuntura 
econòmica sembla entrar en època de vaques flaques en la Unió 
Europea. Com a data molt concreta el dèficit zero de la zona euro 
en el primer trimestre del 2003. Davant d’aquesta situació, 
nosaltres li preguntem: pensa aplicar un pla de sanejament 
financer o continuar l’actual política de malbaratament? Va a 
continuar emprant les em- preses públiques com a eines per a 
centrifugar deute, tal com s’ha fet els últims anys? Continuarà amb 
la política d’ocul- tació i maquillatge dels comptes públics? Des 
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del nostre grup parlamentari estem molt convençuts que anem a 
parlar molt d’economia aquests anys, molt. Ens agradaria fer-ho en 
positiu. I per això li proposem crear una oficina de gestió 
pressupostària per al seguiment del mateix i de la despesa pública 
amb participació de les Corts i amb criteris de trans- parència 
clars.

Mire, nosaltres pensem, com vostés ho diuen sistemàti- cament, 
que no hi ha diners per a tot, per a tot, és una obvie- tat. I nosaltres 
li volem preguntar: senyor candidat, quines són les seues prioritats? 
Va a continuar amb el faraonisme que els ha caracteritzat els seus 
predecessors? No creu que seria bo preocupar-se amb caràcter 
prioritari de les coses, potser més xicotetes, però que resolen els 
problemes quoti- dians de les persones? Li vaig a ficar algun 
exemple perquè m’entenga perfectament.

Vostés parlen d’inversions bilionàries en el transvasa- ment, i ara 
podrà parlar-me d’això, de Pla hidrològic nacio- nal. I s’obliden de 
coses tan senzilles, tan tontes, com posar comportes o tapar forats 
de pantans, que amb pocs diners complirien la seua funció. No seria 
millor començar per ací? Vostés parlen des de fa molts anys de 
l’Ave. I jo els vull felicitar, els vull felicitar, perquè ja han 
aconseguit que don José Maria Aznar pose una travessa. Ja està bé, 
home, algu- na cosa és alguna cosa. Però no creu que seria millor 
que gastaren un poc més amb seguretat de tots els trens? L’accident 
de Chinchilla, el terrible accident de   Chinchilla
–avui ha hagut un altre a Madrid– a les portes del nostre país, 
sembla dir-ho amb claredat: no pensa que disfrutaríem més de les 
inversions si d’una vegada per totes el parc cen- tral de València, el 
soterrament de les vies d’Alacant, deixa- ren de ser l’eterna 
promesa que es fa un mes abans de les eleccions i que s’oblida un 
mes després, perquè ja dura molt? No creu que seria millor?

Vostés han proposat fer un aeroport a Castelló, este matí ho 
deia. No estem d’acord, nosaltres no estem d’acord. En contra de 
qualsevol criteri de rendibilitat -per exemple d’ae- roports- 
econòmica que haurem de pagar entre tots en inver- sions i en 
manteniment. No creu vosté que seria millor dedi- car els recursos, 
per exemple, a inversions en l’aeroport d’Alacant, que li fa falta, o 
al de València?

Vostés acaben d’injectar 28,7 milions d’euros en parcs temàtics, 
on està una empresa anomenada Terra Mítica. No creu vosté que la 
Generalitat té altres prioritats, com per exemple tenir uns serveis 
públics adequats, en lloc de dedi- car-se als parcs temàtics? 
Nosaltres entenem que això pot beneficiar a algun urbanitzador 
avispat. Però nosaltres pen- sem que allò altre és més important.

Senyor Camps, vosté haurà de fer opcions. No hi ha diners per a 
tot. Haurà d’optar entre aquells objectius socials i de serveis 
públics que deien totes les innumerables tanques que estaven 
ficades en campanya electoral, 45.000, 33.000, etcètera. Si alguna 
vegada té algun problema de memòria, nosaltres li ho recordarem. 
Hem tingut l’opció de fotogra- fiar-les, de veure-les i és bo 
recordar, perquè aquests temes a nosaltres ens interessen molt més 
que altres.

Mire, passem a temes mediambientals. Este matí ha par- lat molt 
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poc de temes mediambientals. A nosaltres ens agra- da parlar-ne. El 
País Valencià ha incrementat les seues emis- sions de gasos 
d’efecte hivernacle quasi un 60%. Som la segona Comunitat que 
més els ha incrementat. Espanya és el segon país que més els ha 
incrementat. Ja ens hem passat el doble, i en el País Valencià 
quatre vegades, del que diuen els compromisos de Kyoto. Per què 
aquest incompliment? Mire, molt senzill: no es fan els deures, com 
no es fan els deures en altres temes. Som la comunitat autònoma 
que menys ha possibilitat l’avanç de l’energia eòlica. El Pla eòlic, 
aprovat fa poc, podria dir-se amb més propietat el fre eòlic a la 
iniciativa privada que volia invertir, com va fer-ho en altres 
comunitats. Només cal fixar-se en un detall: l’únic parc eòlic 
existent té el permís d’abans que arribara el Partit Popular a 
governar.

Si ens plantegem el tema de l’energia solar, el problema és més 
greu. No s’ha fet absolutament res en aquest sentit, mentre ciutats, 
com Madrid o com Barcelona, governades amb governs distints, 
tenen en estos moments reglaments de construcció per a obligar a 
la instal·lació de captadors solars. Altres comunitats, com 
Andalusia, països com Grècia, tenen programes molt 
desenvolupats. En el nostre país l’o- blit és total i no serà perquè 
falten ni el sol ni la construcció, jo crec que estem d’acord. Falta 
voluntat política.

Si analitzem el tema del transport, sector on més ha cres- cut el 
consum de combustibles fòssils, podem veure que el transport de 
mercaderies per tren és quasi una anècdota en la planificació 
ferroviària malgrat les amenaces immediates de ficar peatges en 
les autovies europees.

Senyor Camps, li volem demanar una aposta seriosa per a 
començar la transició cap a l’ús de fons d’energies reno- vables, 
per criteris de respecte al medi ambient, per suposat, però també 
per criteris econòmics. Estem assistint a l’eclo- sió explosiva en 
el món d’aquestes noves energies, amb unes taxes de creixement 
del 30 i del 33% en els últims anys. Perdre el tren de les energies 
renovables tindrà conse- qüències nefastes per a qualsevol país.

Mire vosté, és cert que han declarat alguns parcs naturals més 
en els últims anys, Espadà, Calderona, Mariola, serra d’Irta. Ara 
en tenim 16 protegits, 3 d’ells reserves marines,  i suposa 
aproximadament el 5,8% del territori del país. Però encara ens 
quedem molt per darrere d’altres comunitats, com l’andalusa, la 
catalana o d’altres països europeus, a més d’estar lleugerament 
per sota de la mitjana espanyola. Encara queden en este país molts 
paratges d’importància per protegir, com el Penyagolosa, els 
Ports, el Maestrat, la Tinença. Però, mire, protegir no és suficient. 
Vostés no saben, no volen o no poden evitar la degradació dels 
parat- ges protegits, parle de Pego, parle de l’Albufera, amb un 
Prug, per exemple, que està alertant la desprotecció.

Vostés estan permetent la degradació del bosc valencià sense 
parar. No s’ha fet pràcticament res per a reforestar els terrenys 
cremats. I este matí ha parlat de reforestació. M’agradaria que 
concretara, perquè açò estava concretat fa uns anys en el 
programa del Partit Popular. I si veiem la rea- litat és prou 
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escandalós. No són capaços d’evitar les rotura- cions en terrenys 
forestal. Estem perdent tots els anys més i més zones forestals 
transformades en zones de cultiu per part de persones que no 
tenen res a veure amb els agricultors tradicionals i que després 
competiran amb ells per l’aigua, les ajudes i l’agricultura. En tres 
anys més de 10.000 hectà- rees de terreny forestal transformat.

Senyor Camps, no ha mencionat la Llei d’ordenació del 
territori, que va entrar... No pensa fer-la? No està en els seus 
projectes? Em sembla important alguna explicació.

Per acabar els temes mediambientals volem parlar de l’aigua. 
Jo sé que això li agradarà. És cert, tothom necessita aigua per a 
beure, a vegades també paella per a menjar el diumenge. Les dues 
coses són certes. El mateix que   l’aire. Aquest no és el problema. 
El problema rau en veure com es satisfan les necessitats i també 
analitzar quines necessitats es generen.

Mire, tots estem d’acord amb determinats elements del Pla 
hidrològic nacional i aquí, en aquestes Corts, no recorde si estava 
vosté, és possible, hi ha hagut debats al voltant de l’aigua com 
propostes, com per exemple, el conveni Ge- neralitat-Mimam, el 
popularment dit Zaplana-Tocino en el seu moment, han estat 
aprovats per unanimitat de tots els grups parlamentaris. I suposaven 
una sèrie d’elements clars en política hidràulica. En aquest conveni 
es parla de millo- rar el regadiu per l’estalvi d’aigua, de reutilizat 
les aigües depurades, del transvasament Xúquer-Vinalopó, sense 
con- cretar el camí. Per què no comencem per aquestes coses on hi 
ha consens? Per què no ens plantegem seriosament una política de 
disminuir pèrdues d’aigua en les canalitzacions. Les dades oficials 
parlen què perdem en este país el 42% de l’aigua, Institut Nacional 
d’Estadística, senyor Camps. Com es possible que reutilitzem 
només 130 dels 367 hectòmetres cúbics d’aigua depurada, només 
un 35% del total? Estava en el conveni en part. No li sembla a 
vosté escandalós que passe en este cas?

Nosaltres també pensem que cal parlar de qualitat de l’aigua, la 
qualitat de les aigües superficials del Segura, del Magre, no està 
millorant. I fa molts anys ja que en parlem d’açò. Les aigües 
subterrànies continuen augmentant la seua concentració en nitrats, 
entre altre motius pels nous cultius de cítrics fruit de les 
roturacions.

Mire, li vull dir amb claredat, i vosté ho sap, no estem d’acord 
amb el transvasament de l’Ebre. I no per això ens sentim 
antivalencians, no per això ens sentim antivalen- cians. No ho 
estiguérem ja en projectes anteriors. El famós pla Siena de governs 
anteriors. Tampoc ho estiguérem, per- què no ens sembla que siga 
una política adequada. En els dos casos ens semblen polítiques 
obsoletes, insostenibles a nivell mediambiental, generadores de 
greus conflictes terri- torials i que a la llarga són incapaces de 
resoldre el proble- ma de l’aigua. I tot això, tot això, sense parlar de 
la pèssima qualitat de l’aigua de l’Ebre, que no és prepotable 
segons la normativa europea durant molts mesos a l’any.

Vosté ha parlat, entrant en un altre tema, este matí de plena 
ocupació. I n’hem de parlar, clar. Però, a mi m’ha recordat el cas 
d’una persona que media 1,50 i volia entrar  a competir en bàsquet 
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en la NBA. Mire vosté, la taxa d’a- tur de la nostra comunitat és de 
l’11,2% en el primer tri- mestre de 2003, 11,2%. Ho diu l’enquesta 
de població acti- va que és la mesura oficial de l’atur en tota la 
Unió Europea. Ha augmentat un 0,7% respecte a l’anterior tri- 
mestre. L’atur ha augmentat un 1,6% l’últim any. Perquè, quan 
vosté parla de tots els anys seria bo que parle també del que està 
passant en l’últim temps, perquè segurament és el que li va a 
afectar més directament. L’atur ha crescut més en este país –no ho 
diem nosaltres, ho diu l’EPA, i l’EPA  no la fem nosaltres–, en este 
país que en l’Estat espanyol.  A quin ritme? Prompte anem a 
superar la mitjana estatal. Nosaltres tenim l’11,2; l’Estat espanyol 
l’11,7, i estem crei- xent en atur més que la resta d’Espanya. I les 
dades crec que són totalment objectives.

Mire, a la llum d’estes dades es pot fer una afirmació molt clara. 
En els temes de l’atur vosté dirà el que vulga, el Partit Popular dirà 
el que vulga, però durant l’últim any han anat molt pitjor que en la 
resta d’Espanya. Està claríssim. I són les dades molt clares.

Tampoc hem aprofitat la bona situació econòmica per a 
millorar la situació contractual del nostre país. Les dades de 
l’EPA del primer trimestre de 2003 així ho indiquen. A Espanya 
hi ha el 30,3% dels contractes temporals. L’EPA disgregada al 
País Valencià ens dóna una temporalitat del 34,7%, 4,4 punts per 
damunt de la mitjana espanyola. Mire, aquest és un model 
valencià de relacions laborals. Vosté considera que som pioners, 
però no és precisament per a lluir-se, no és precisament per a 
lluir-se, no és precisament bo per a preparar als treballadors, per a 
millorar la seua pro- fessionalitat, per a millorar la competitivitat, 
etcètera, etcè- tera. Nosaltres pensem que s’ha de fer una inversió 
molt clara en aquest tema que no s’està fent.

I si parlem d’un altre tema, de sinistralitat laboral, ens trobem 
també amb unes dades que són de les pitjors d’Espanya. Nosaltres 
pensem que això s’ha de fer mirar, que no estem per tirar cap 
campana al vol com vosté este matí ens estaven intentant. I si açò 
és el passat, mire vosté, l’EPA serà el passat, les dades del 
Ministeri de Treball, que crec que el ministre el coneix vosté, 
seran el passat, però les dades són molt clares, els números no es 
poden canviar. I eixa és la realitat.

I, bo, jo voldria parlar un poquet d’investigació i desen- 
volupament. Hi ha dues maneres d’augmentar la competiti- vitat 
en les empreses: baixar els salaris, la precarietat, o augmentar la 
investigació, la innovació, el desenvolupa- ment... En este país 
s’ha seguit i s’està seguint un model ter- cermundista. Ens 
agradaria passar a un model més dels paï- sos del nord de la Unió 
Europea, com Finlàndia, com altres. Ens agradaria passar a eixe 
nivell. També passa per estabi- litzar als joves investigadors. 
També passa per molts aspec- tes d’este tipus.

Però, de totes maneres, senyor candidat, si des del nostre grup 
parlamentari haguérem de definir l’element més negatiu dels 
governs del seu partit ens referiríem, sens dubte, en pri- mer lloc a 
com han abandonat els serveis públics i com s’han plantejat 
privatitzar els mateixos. En els grans serveis: ensen- yament, 
sanitat, atenció a persones majors o seguretat, queda palés amb 
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dades oficials això que li diem.
Mire vosté, l’ensenyament en els últims anys ha patit, o ha 

gaudit, depén dels llocs, d’un procés de forts canvis com a 
conseqüència de l’aplicació de la Logse. Ací en este país este matí 
vosté ha parlat del mapa escolar. Ens han donat unes dades 
oficiales, les últimes. I jo li vaig a recordar. De 259 actuacions 
que contempla este mapa, n’han acabat el 30%, el 30%. En tenen 
adjudicades o licitades el 41,7. En projecte el 23, i algunes sense 
projectar. Clar, però el greu d’açò és que passen 7 anys després 
d’haver aprovat el mapa escolar, 7 anys. El greu d’açò és que 
passen 4 anys després d’haver-se generalitzat l’ESO. Era el 
moment lògic per a tenir els nous centres. Doncs, 4 anys després 
estem com li he dit. No ho he dit jo, ho ha dit la conselleria 
d’Educació.

El resultats d’aquesta desídia són molts clars: taxa d’es- 
colarització de xiquets de 3 anys més baixa de tot Espanya, 
després d’Andalusia, de Ceuta i Melilla; taxa d’escolaritza- ció a 
partir dels 17 anys, la més baixa de tota Espanya, des- prés de 
Balears, Ceuta i Melilla; indicadors de població activa que han 
acabat els estudis postobligatoris, més baixa que  la  mitjana  
d’Espanya; ratio  d’alumnes per  unitat  en ensenyança primària, 
més baixa que l’estatal; retards consi- derables en la implantació 
de l’ESO.

La conclusió és molt clara: l’educació pública ha estat 
abandonada pel seu partit durant els últims 8 anys, deixada de la 
mà per a dedicar-se a altres coses. I, clar, ja són molts anys de no 
complir les inversions en construccions escolars, de no complir els 
acords amb els sindicats. Els indicadors estatals són clars. El 
Ministeri d’Educació ho diu amb molta claredat.

De veritat, a nosaltres ens agradaria que el nostre país no 
l’haguérem de comparar sempre en comunitats autònomes que no 
estan a Europa, amb Ceuta o Melilla. Ens agradaria que la nostra 
comunitat no fóra quasi sempre l’última de la fila en aquest servei. 
Ens agradaria, per exemple, no haver de comentar ací que l’última 
mesura que ha aplicat la con- selleria precisament és ampliar 
l’educació infantil de 20 a 25 alumnes per aula als 3 anys, en 
València i en la majoria de municipis per una incapacitat de 
gestionar i de tindre les infraestructures necessàries.

Si parlem de sanitat hem de començar a parlar de salut pública. I 
mire vosté, en quatre anys ja ha hagut, almenys 15 brots de 
legionel.la, 15, com a mínim 15, 10 dels quals estan ubicats en la 
mateixa comarca i àrea de salut. Ens pregun- tem si això de la 
legionel.la seriosament es un càstig bíblic a aquesta comarca, és un 
càstig bíblic a tot el país... Però, mire, com que nosaltres pensem 
que aquest anàlisi realment no és correcte en el segle XXI, doncs, 
la conclusió que hem de dir és que el càstig per a aquestes 
comarques, per aquest país, rau en la incapacitat de resoldre un 
problema de salut pública. Perquè, mire, en 1987 va haver brots de 
legionel.la en este país i es van solucionar durant molts anys. Ara 
s’ha estat incapaç de solucionar aquests brots. Seria tan compli- cat 
veure com han resolt este problema en altres llocs d’Espanya i 
senzillament aprendre com un fan i aplicar els protocols? Seria tan 
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complicat? Perquè ha hagut brots a Madrid, ha hagut brots a 
Catalunya. No seria tan complicat. Senyor candidat, seria possible 
conéixer les llistes d’es- pera en el nostre país d’intervencions 
quirúrgiques, però també de proves diagnòstiques i de consultes? 
Mire, li dona- ré algunes dades que han aparegut: proves d’esforç 
per a infartats, espera de fins a un any; proves al·lèrgiques, de 2 a 4 
anys; endoscòpies, entre 3 i 9 mesos; audiometries, de 6 a
8 mesos. Segons la Societat Espanyola d’Urgències i Emergències, 
si haguera una bona atenció primària, entre el 60 i el 65% dels 
malalts d’urgències no haurien d’anar a les mateixes.

A nivell hospitalari –i li vaig a donar una altra dada– la situació 
és lamentable. La Unió Europea té una mitjana de 7,1 llit 
hospitalari per 1.000 habitants. Espanya només en té quatre. La 
Comunitat Valenciana, 3,1. Crec que no val la pena fer massa 
comentaris.

I mentre tenim aquesta situació vostés s’han dedicat a 
desmantellar la sanitat pública, a transferir a empreses pri- vades 
una part creixent del pastel. Comença pel Pla de xoc de les llistes 
d’espera, continuar en la privatització dels apa- rells de 
ressonància, la novetat recent és la privatització de l’atenció 
primària en la Ribera i en la Vega Baixa, inclós el nou hospital. Es 
privatitza i, a més, no es realitzen els con- trols necessaris.

Si anem a Benestar Social, i li vaig a donar dades del Ministeri  
de  Treball,  Las  personas  mayores  en  España, Informe 2002, la 
Comunitat Valenciana és la cinquena per la cua quant a places de 
residència per a persones majors. El servei a domicili per a 
persones majors de 65 anys deixava al País Valencià en la cua de 
totes les comunitats autònomes, dos paràmetres que indiquen la 
meravella de situació que es troben les persones majors en este 
país.

I si parlem de delinqüència i de seguretat, dir que els índex 
s’estan disparant, doncs, jo crec que és una cosa cone- guda. Vam 
conéixer el dilluns concretament els índex de robatoris en cases.

Però mire, d’alguna manera nosaltres estem veient en dades 
que el País Valencià en primer lloc té uns nivells de delinqüència 
superior a la mitjana estatal. Som la quarta comunitat autònoma 
en més delictes. I per una altra banda jo sí que li vull ressaltar 
també les dades quant a recursos humans en seguretat.

Mire vosté, el País Valencià té 20,68 efectius policials per cada 
10.000 habitants. La mitjana espanyola és de 28,31. Tenim més 
d’una tercera part menys de forces de seguretat que la resta 
d’España. De poc ens ha servit tenir un cap de policia valencià. 
En aquest tema també estem discriminats. I no vull deixar aquest 
apartat sense fer una referència específica al tema de la violència 
de gènere. De manera semblant a com passa amb els accidents 
laborals o de tràfic, són massa els dies en què ens hem de 
desdejunar amb una nova agressió a dones que moltes vegades 
acaba amb assas- sinat. Demanem, i pensem que caldrà amb 
urgència, fer un Pla integral contra la violència de gènere que 
abaste des de l’ensenyament fins  a  la  resposta  ràpida  front  a 
qualsevol
denúncia massa vegades oblidada en qualsevol calaix.

54

55

56

57

58

59

60

61

..País

..Espanya

..Europa

..Espanya

..Comunitat

..Comunitat

..País

..Comunitat

..País

..País

..Comunitat

..Estat

..País

..Espanya



Malgrat totes les seues insuficiències, l’Estatut d’Auto- nomia 
reconeix com un dels elements diferencials més característics del 
nostre país al valencià. Aquestes mateixes Corts deixen palés en 
el seu Reglament la importància del valencià, al preveure, per 
exemple, que el president de les Corts emeta el seu jurament en 
valencià seguint una fórmu- la històrica de les Corts Valencianes.

Des del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els Verds- 
L’Entesa volem demanar un esforç i un treball conjunt al govern 
de la Generalitat i a aquestes Corts, per a potenciar l’ús de la 
nostra llengua. El problema, senyor candidat, no és la definició 
del valencià, malgrat els intents reiterats i continus de sectors del 
seu partit encaminats a fragmentar la nostra llengua de la llengua 
més ampla anomenada català, a la que totes les universitats del 
món ens vinculen com una mateixa cosa.

El problema fonamental del valencià és el poc ús a nivell 
social davant el qual cal prendre un conjunt de mesures positives 
urgents. El problema continua estant en el baix percentatge 
d’ensenyament en valencià. Només dos de cada deu escolars 
donen les seues classes en valencià. Sobretot en l’ensenyament 
concertat on les línies en valencià són quasi inexistents. El 
problema és el poc ús en la funció pública, entre altres motius, per 
no introduir el necessari requisit lin- güístic entre els funcionaris.

Senyor Camps, li demanem un compromís seriós amb el 
valencià. Pot comptar amb el nostre grup parlamentari en tots 
aquells aspectes que l’ajuden a potenciar-lo. I volem parlar també 
dels mitjans de comunicació. Mire, en primer lloc perquè li volem 
demanar i li volem... si va a continuar la  política  de  marginació  
de  mitjans  de  comunicació de caràcter privat que resulten 
incòmodes amb tot tipus de mecanisme. Ens sembla important, 
perquè ens sembla que és atemptar a la llibertat d’expressió. I li 
demanem que es tinga una política per damunt dels favoritismes, 
de les amis- tats o de les no amistats.

Però si parlem de mitjans de comunicació públics, en especial 
de Canal 9, hem d’afirmar en primer lloc que aquest mitjà ha de 
continuar sent públic, i este matí no ha dit res d’açò, eh, no ha dit 
absolutament res. I que no es   pot privatitzar la seua gestió ni 
totalment ni parcialment. Açò està clar. Ens ho han dit fins i tot per 
escrit en el par- lament estatal que no es pot privatitzar amb la llei 
de ter- cers canals.

Però mire, no hi ha prou amb una televisió pública, cal millorar 
la seua qualitat, la seua valenciania, tant per l’ús de la llengua com 
per la producció, així com la seua indepen- dència respecte al 
govern de torn. No es pot continuar em- prant Radiotelevisió 
Valenciana en funció exclusiva dels interessos del partit que 
governa. També caldrà equilibrar les despeses d’aquest organisme i 
aconseguir que deixe de ser un forat negre de les finances. Li 
proposaríem un acord, un gran acord polític per a Televisió 
Valenciana que millore la seua qualitat, augmente l’ús del valencià, 
i respecte la plu- ralitat del vot.

Senyor Camps, el nostre grup parlamentari està preocu- pat per 
l’absència cada vegada més acusada de l’ètica en la política. Té 
vosté molta faena per a dignificar aquest govern, per a donar-li un 
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tarannà millor que el que l’ha caracteritzat fins l’estiu de l’any 
passat. Ens agradaria que la seua actua- ció ens fera oblidar i passar 
a la història tot un seguit de comportaments, que no volem 
relacionar, que han col·locat els governs de la Generalitat sempre 
en la frontera de l’èti- ca i de la legalitat.

Mire, des del seu partit s’ha enganyat a la gent de forma 
deliberada i amb objectius…

El senyor president:

Señor Ribó, por favor, vaya finalizando.

El senyor Ribó i Canut:

Sí, acabe de seguida.
...inconfessables. ¿Es recorda vosté d’un govern que va recolzar 

una guerra, en contra de l’opinió majoritària del seu poble, anant 
contra el dret internacional, amb l’objectiu suposadament 
humanitari de trobar armes de destrucció massiva? Pregunte-li al 
senyor Aznar, als seus amics, al sen- yor Blair i al senyor Bush, on 
estan estes armes. De pas els pregunta quina paraula hem d’emprar 
per a definir a gover- nants que s’inventen suposats informes per a 
justificar una guerra injustificable però amb una raó evident: la 
pirateria del petroli iraquià.

Senyor Camps, vosté almenys teòricament serà el màxim 
responsable del govern de la Generalitat, tindrà la responsabilitat 
de millorar el seu tarannà ètic. Anava a dir-li que de vosté depén, 
però li hem de dir que ens agradaria que de vosté depenguera 
realment com a president de la Generalitat. Vosté ha estat Delegat 
del Govern, no ens agra- daria haver de dir-li qualsevol dia “ 
Delegat d’un ministre del govern”. El nom no val la pena recordar-
lo. Jo sé que vosté dirà que de eso nada. Però mire, en açò em 
permetrà una referència bíblica: pels seus fruits el coneixerem.

Des de l’oposició, senyor candidat, des del nostre vot negatiu a 
la seua candidatura, ens comprometem a donar resposta als grans 
reptes que la nostra societat té hui plante- jats. Amb lleialtat, amb 
rigor, amb treball, però també amb la il· lusió i l’esperança que un 
altre món és possible i que un altre País Valencià és possible.

Gràcies. (Aplaudiments des d’un sector de la Cambra)
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El senyor Camps Ortiz:

Unir a la condolencia de estas Cortes Valencianas, las del 
gobierno valenciano y de todo el pueblo valenciano, 
transmitiéndosela a los familiares de los soldados muertos ayer en 
el Líbano, y también hacerlo extensivo a todos los miembros de las 
fuerzas armadas   españolas.

Senyora presidenta. Senyories.
Voldria que les meues primeres paraules, en seu parla- mentària, 

després de les eleccions del passat 27 de maig, siguen per a dir 
«gràcies». Gràcies per tanta confiança i il· lusió manifestades pels 
centenars de milers de ciutadans que van acudir a les urnes a dir 
amb el seu vot que recol- zen decididament el treball que estem   
realitzant.

Gràcies per tanta confiança i il· lusió per aconseguir que la 
Comunitat Valenciana siga la millor terra possible. La terra on 
volem viure, treballar i també perquè ho facen en  el futur els 
nostres fills i els nostres   néts.

Mai ningú, cap partit polític, havia rebut tal cabal de confiança i 
entusiasme en la nostra comunitat. Per la meua part, respondré a 
eixa confiança amb més esforç i més il· lusió si és possible. I 
assumisc novament la responsabi- litat que han depositat en mi els 
valencians amb tota la decisió,  dedicació  i  compromís  que  sóc  
capaç,  amb    la voluntat de fer realitat els seus anhels i respondre 
fidel-  ment a les seues  expectatives.

Gràcies, també, a tots aquells que votant a altres for- macions 
polítiques van voler participar responsablement d’un dia tan 
especial per a tots els que amem la democrà- cia com a font 
inesgotable de convivència i   llibertat.

A tots ells, als que van votar el meu partit, als que van votar 
altres forces polítiques i als que per diverses circums- tàncies no 
ho van fer, en definitiva, a tots els valencians de tots els 
municipis, de totes les comarques, de les tres pro- víncies, a tots 
ells, sense excepció, als cinc milions de valen- cians va dirigit el 
meu primer discurs d’esta legislatura.

Este discurs també va dirigit a la resta dels espanyols. Esta 
comunitat autònoma se sent forta i segura de si matei- xa i, per 
tant, preparada i disposada per assumir lideratges territorials amb 
l’ambició i ferma convicció de contribuir   al projecte col·lectiu 
que és  Espanya.

La nostra comunitat és i serà exemple d’un poble que  de 
manera il· lusionada i lleial aporta sentit a una de les nacions més 
antigues i importants del món. Sense ambi- güitat, sense egoisme, 
però al mateix temps, amb fermesa per a reivindicar el que és just 
i ens   correspon.

Este debat inicia una nova etapa política a la Comunitat 
Valenciana, però si tota etapa política té com a immediat 
antecedent l’anterior, quan es tracta d’una reelecció la mateixa 
ratificació popular del treball realitzat és la que  atorga la 
legitimació i el recolzament per a  continuar  avant. Si, a més, esta 
reelecció prové d’una llarga etapa de governs d’un mateix partit 
amb independència dels moments polítics generals del país, estem 
davant d’una identificació plena del nostre projecte polític amb 
les il· lusions i les realitzacions aconseguides pel nostre propi 
poble. Estem davant d’un nou cicle   sociològic.

I què estem aconseguint? Què estem aconseguint els 
valencians a l’inici del segle XXI? Després de dècades, arribar a 
temps al nostre temps. I jo no vull a tornar a per- dre el tren del 
futur i, com jo, estic convençut que la immensa majoria dels  
valencians, tampoc.

S’ha acabat. Crec que hem dit que ja no volem tornar a ser 
manifestament de segon grau en cap aspecte. Simplement, 
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senyories, s’ha acabat. Sabem ja que se sent quan altres ens miren 
i ens admiren i així volem continuar. L’exigència és molt major, 
no es tracta només d’adminis- trar sinó també de proposar, de 
provocar, d’aconseguir i de millorar tots els  dies.

Sé que hi ha partits polítics que preferixen  un  altre tipus de 
comportaments. Ho estem comprovant en l’actual Govern 
d’Espanya que ha preferit parar i mirar cap enrere. Però mentres 
jo siga el president de La Generalitat i, estic convençut també, 
mentres el Partit Popular siga qui obtin- ga la major confiança 
política dels nostres conciutadans, la nostra vocació continuarà 
sent la de líders, els primers, els millors. (Aplaudiments)

Durant estos anys he recorregut els Ports,  el Maestrat, la 
Plana, l’Alcalatén, El Alto Mijares i El Alto Palancia, El Rincón 
de Ademuz, Los Serranos, La Plana de Utiel- Requena, La Hoya 
de Buñol, el Camp de Morvedre, el Camp de Túria, l’Horta, les 
Riberes del Xúquer, El Valle de Ayora, la Canal de Navarrés, la 
Costera, la Vall d’Albaida, la Safor, l’Alcoià, el Comtat, les 
Marines, l’Alacantí, el Vinalopó que habla en castellano i el 
Vinalopó que parla en valencià i La Vega Baja  del Segura. I en 
totes les comarques he trobat el mateix: una tre- menda il· lusió 
per a millorar, una tremenda il· lusió per fer cada dia més 
agradable i també més pròsper el lloc on  cada u de nosaltres 
vivim. Eixe és el meu compromís, eixe és el meu programa de 
govern.  (Aplaudiments)

Senyories, durant estos anys hem aconseguit unes altes cotes de 
desenrotllament i de benestar. Les dades d’ocupa- ció, de 
creiximent de la nostra economia i l’ampliació de la societat de les 
oportunitats, són exemple de la nostra cons- tant modernització i, 
sobretot, de la nostra constant preo- cupació per la millora de la 
qualitat de vida de totes les persones.

Però hi ha un fet que, possiblement, siga sense  cap dubte el més 
significatiu i clarificador d’estos anys. Hem creixcut, com mai ho 
havia fet la nostra comunitat, en la incorporació a la nostra societat 
de desenes de milers de persones, que amb les seues famílies han 
decidit vindre a viure i a treballar a la Comunitat Valenciana. Han 
trobat treball, han escolaritzat es seus fills i han rebut assistència 
social i sanitària.

L’augment demogràfic que ha situat el cens de la nos- tra 
població prop dels cinc milions d’habitants, encara que realment el 
superem, és un símptoma de prosperitat  i  també és una de les 
grans oportunitats que este temps ens està brindant.

Hui més de la meitat dels espanyols vivim en quatre  comunitats 
autònomes que superem, cada una, els cinc milions d’habitants 
reals: Andalusia, Catalunya, Madrid i  la Comunitat Valenciana. La 
següent comunitat autònoma té la meitat de població real que   
mosatros.

Esta és l’especificitat en el mapa autonòmic de princi- pis del 
segle XXI. Queda desfasada, entre altres qüestions, pel 
desenrotllament estatutari, la distinció de comunitats històriques de 
fa trenta anys, que va donar lloc a un tracte polític diferencial.

Reclamaré el finançament de l’estat i les inversions que 
corresponguen a esta nova realitat inqüestionable. (Aplaudiments)

Senyories, tres són els grans eixos sobre els quals orde- nar les 
iniciatives del govern autonòmic que ens permeten aconseguir al 
mateix temps, tres grans objectius: el primer d’ells, és retallar la 
distància en les regions més pròsperes d’Europa per arribar a ser 
una d’elles; el segon, és conti- nuar generant treball per aconseguir 
la plena ocupació i, el tercer, és continuar ampliant el nombre 
d’iniciatives socials perquè el benestar arribe a totes les   persones.

La prosperitat és fruit de l’entorn, de les possibilitats i de 
l’esforç. El nostre entorn, el nostre exacte lloc físic té uns 
avantatges innegables i tenim l’obligació d’obtindre el màxim  
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rendiment possible.
Ser el centre de l’arc mediterrani espanyol i ser l’eixi- da natural 

al mar del centre del país, fa que les inversions  en les nostres 
infraestructures de comunicació, siguen ferramentes clau per a la 
generació de creiximent i de riquesa.

Els nostres ports i aeroports són exemple clar d’un crei- ximent 
constant i de les seues necessàries ampliacions. Ampliacions que 
defendrem com a elements consubstan- cials a les expectatives del 
nostre propi   futur.

Millorarem la nostra xarxa de carreteres. Continuarem 
construint autovies i exigirem la necessària execució del tren d’alta 
velocitat, així... (aplaudiments) així com la  xarxa ferroviària de 
mercaderies d’alta capacitat i les seues respectives  comunicacions 
amb la  frontera francesa.

Són també fonamentals les comunicacions interiors en cada un 
dels centres de producció i econòmics del territori, així com la 
mateixa mobilitat interior a les àrees metropoli- tanes, que assenten 
bona part de la nostra població en una apassionant xarxa de ciutats 
grans, mitjanes i xicotetes, la complementarietat de la qual, en 
alguns casos, és perfecta. L’energia és un altre element fonamental 
que porta valor afegit al nostre territori. S’ha fet molta inversió 
durant estos anys i es va a continuar amb la instal·lació   de 
generació i distribució d’energia, incloses les   renovables.

Aconseguirem que la nostra comunitat no sols siga 
autosuficient, sinó que supere la potència energètica reno- vable 
exigida per la Unió  Europea.

El sòl industrial és fonamental per a la instal·lació de noves 
empreses, per a la millora de les condicions de les que ja estan 
implantades al nostre territori i també per a l’atracció d’inversions 
foranes. D’ací, la importància de continuar augmentant l’oferta de 
parcs industrials o polí- gons locals ben dotats i ben   comunicats.

L’aigua, com a element del nostre entorn, és essencial per al 
nostre futur. La Generalitat porta invertits milions d’euros i ha 
convertit la Comunitat valenciana en la més eficaç en l’ús de 
l’aigua, però no es prou. A més d’estes inversions, requerix, sense 
cap dubte, de l’aportament de l’excedent de l’aigua de l’Ebre, de 
l’execució del Xúquer- Vinalopó i del manteniment del 
transvasament del Tajo al Segura, i continuaré reclamant a 
Espanya i a Europa l’ai- gua que necessita esta terra.   
(Aplaudiments)

I del nostre entorn, sense cap dubte, el més important  és el 
territori, en el desenrotllament del qual hem de plan- tejar tots els 
criteris de les polítiques de sostenibilitat. L’espai on vivim i on es 
produïx físicament el creiximent  de la nostra societat és font de 
riquesa que hem de preser- var de manera que siga compatible 
amb la defensa i la pro- tecció del medi ambient. Crec que hem 
d’abordar entre  tots, amb serietat i sense demagògia, què 
pretenem per al futur de la nostra terra amb la finalitat que una 
cosa tan prioritària com el nostre territori s’aparte definitivament 
de la  confrontació política.

Senyories, en el segle XIX van ser els països que van saber 
utilitzar els seus recursos naturals els que més van créixer; en el 
segle XX van ser els que van aplicar la millor tècnica els que més 
van créixer; en el segle XXI ho seran aquells països que millor 
connecten amb la seua societat i li sàpien transmetre el camí a 
seguir com aposta  col·lectiva.

Les persones som la gran possibilitat de la Comunitat 
Valenciana, tots nosaltres, amb les nostres iniciatives per- sonals i 
familiars, amb les nostres apostes i amb les nostres il· lusions. 
Eixa és la gran opció de la Comunitat Valenciana de hui i del 
futur. El nostre pes demogràfic és considerable. Cada vegada som 
més valencians, és a dir, tenim més possibilitats i, per tant, per 
cada oportunitat que se li oferisca a cada un de nosaltres, es 
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generen inesgota- bles expectatives per a  tots.
I així parlem, fonamentalment, d’educació i de forma- ció. 

Continuarem invertint en educació, en els nostres col·legis, en els 
nostres instituts, en les nostres universi- tats, en els nostres 
centres de Formació  Professional.  Quant més preparada estiga la 
gent, millor per a   tots.

La investigació és la via cap al futur, és la llum que trenca 
qualsevol sospita. No hi ha un altre camí possible que continuar 
investigant i innovant perquè és el valor que  li afegim al que ací 
produïm. Però la clau està a fer-ho amb intel·ligència, de qui 
combina de forma equilibrada la con- secució a llarg termini i la 
seua aplicació   immediata.

Les nostres xicotetes i mitjanes empreses requerixen també 
reforçar la seua competitivitat a través de la inves- tigació que els 
permeta acomodar-se amb celeritat a les noves  exigències  de  la  
globalització.  La  nostra    xarxa d’instituts tecnològics, els parcs 
científics o la ciència uni- versitària són base inexcusable també 
d’un millor futur per a tots.

I tot això, davall l’apassionant deducció que les vies plantejades 
no sols són instruments per a  crear riquesa, sinó que també la 
generen en la seua mateixa execució. Quan es construïx una 
carretera, un parc eòlic, un centre educatiu o un nou laboratori es 
genera ocupació directa i indirecta, es dinamitza l’economia i es 
potencia l’ambició. Una societat assentada en un espai físic 
privilegiat i en unes possibilitats humanes incomparables necessita  
que tots els agents socials envien senyals clars, que se sumen a 
l’esforç col·lectiu d’aconseguir nous reptes, per  complicats
que estos pareguen.

Convoque, per tant, a tots per a exercir l’anàlisi, la prospecció o 
la crítica sobre la base de sumar per a tots junts aconseguir 
l’objectiu de la convergència. Per prime-  ra volta formem part de 
l’exclusiu grup de les regions més competitives d’Europa. Hem 
aconseguit portar a la Comunidad Valenciana fins on era la nostra 
meta: on estan els més grans. I ara devem, amb la mateixa eficàcia, 
acon- seguir mantindre’ns en eixe lloc privilegiat i aprofitar els 
avantatges de treballar junt als   millors.

Senyories, la més evident demostració de la prosperitat ha sigut, 
sense cap dubte, la generació d’ocupació. Durant estos anys hem 
creat més ocupació que mai. Hui treballem més de dos milions de 
persones a la nostra comunitat. S’ha incorporat la dona al mercat de 
treball; s’han incorporat els jóvens i també les persones que han 
vingut de fora. Han baixat la taxa de desocupació, ha baixat la de 
temporalitat   i ha pujat la d’activitat i és, precisament, sobre esta 
sòlida cimentació on se sustenta la societat de la prosperitat i la 
societat del benestar. Més treball per a tots els col·lectius: dones, 
jóvens, persones amb discapacitat i en tots els sec- tors. I la mostra 
d’això és que en estos últims quatre anys més de la meitat de 
l’ocupació creada ha sigut per a les  dones, més de 100.000 jóvens 
han trobat treball i el 65%  de l’ocupació industrial generada a tota 
Espanya s’ha creat a la Comunitat Valenciana.

Continuarem amb les nostres polítiques d’ocupació; 
continuarem incentivant la seua creació; continuarem pac- tant amb 
els agents socials, sindicats i empresaris; conti- nuarem espentant 
cap a la confiança que li dóna a una societat saber que genera 
ocupació, que hi ha treball per a tots i que és conscient que 
aconseguirà la plena ocupació. La prosperitat i l’ocupació sostenen 
i milloren el benestar. És més, no pot existir benestar si els governs 
no som capa- ços de generar ocupació i prosperitat. Durant estos 
anys hem posat en marxa centenars d’iniciatives buscant la major 
qualitat i excel·lència en l’atenció, l’assistència i la humanització 
cap a totes les persones i a les seues necessi- tats. Seguirem amb 
polítiques socials en constant renova- ció, adequant-se a les 
necessitats de cada   moment.

De tota la societat de benestar, la política de salut és la que més 
esforç econòmic comporta. Hem construït hospi- tals, centres 
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d’especialitats, centres de salut i continuarem per eixe camí. La 
Comunitat Valenciana és la que destina un major percentatge del 
ser pressupost a la sanitat; hem   fet d’ella una de les nostres grans 
apostes, perquè, encara que parega un tòpic, és veritat que al final 
la salut és el que importa. La prevenció, la bona atenció mèdica, les 
millors teràpies o la més avançada i moderna hospitalització per a 
tots per igual és la major conquesta social sense parangó en la 
immensa majoria de països del   món.

Junt a la sanitat, les polítiques socials d’atenció al menor, a les 
dones maltractades, als majors, a les   persones amb discapacitat, a 
les persones amb rendes baixes, viven- da, centres d’acollida, 
residències, centres de dia i una extensa i solidària xarxa 
d’encontre de tots junt a   tots.

L’avanç d’estos anys en estes polítiques ha sigut, sen- 
zillament, espectacular. Però la meua ambició per al futur  és 
encara major, perquè el benestar és la màxima prioritat d’una 
societat que obri constantment camins de prosperitat  i  
d’ocupació. (Aplaudiments)

Una societat que ha de facilitar al màxim la integració de totes 
les persones, perquè tots junts conformem un pro- jecte comú de 
convivència i benestar en igualtat. En este projecte, tots som igual 
d’importants i tots sumem: la pros- peritat, l’ocupació, el benestar 
en una comunitat que ha recuperat la posició que mai va haver de   
perdre.

Jo invite a tots, als alacantins, castellonencs, valen- cians, a 
tots els diputats —que felicite per haver sigut ele- gits com a 
representants del nostre poble durant estos qua- tre anys— que 
mirem cap a les pròximes hores, les pròxi- mes setmanes, els 
pròxims mesos, els pròxims anys. Invite que el temps siga 
l’immediatament posterior a este moment; ja mai més l’anterior. 
Invite que donem per bo el que ja ningú pot canviar, perquè la 
història és el passat. La reforma estatutària ha convertit la nostra 
en una comunitat autònoma principal. Pertanyem a una nació 
democràtica, oberta, inexcusable en el panorama internacional i 
disfru- tem de la major coalició política de tota la història conti- 
nental: la Unió  Europea.

Mirem cap avant. El camí que vull recórrer és el que comença 
des d’este mateix discurs i el conseqüent debat i  la presa de 
possessió i la posada en marxa del nou govern   i, en definitiva, 
les coses que continuarem fent per a conti- nuar fent gran la 
nostra terra.   (Aplaudiments)

Mirar al futur significa demanar aigua, inversions, seguretat i 
el reconeiximent inequívoc que ja som cinc milions de persones 
per al finançament que ens correspon de l’estat.

Mirar el futur significa ser conscients de la importància de 
tindre un nom, que eixe nom siga apreciat i que d’eixa apreci tots 
ens sentim  beneficiats.

Mirar cap el futur és fer de la nostra agricultura, al mateix 
temps, un sector modern en la producció, potent en la distribució i 
exportació i fonamental per a garantir la conservació i 
l’enriquiment del nostre patrimoni natural, com un bé comú de 
tots els valencians, que tenim l’obli- gació de llegar en les millors 
condicions possibles a les pròximes generacions.

És fer de la nostra indústria un sector competitiu, de referència 
internacional, quant a disponibilitat de sòl industrial, logístic i 
d’innovació, recolzat en les més modernes infraestructures que 
beneficien l’activitat empresarial.

És fer del nostre turisme un sector en constant renova- ció, tant 
en les infraestructures i equipaments com en la millora de la 
qualificació professional de les persones que treballen en ell.

És fer del nostre comerç i dels servicis que es presten  un 
sector d’altíssima fiabilitat i qualificació. Englobe ací també 
l’administració en totes les seues instàncies, factor fonamental 
d’ajuda al creiximent econòmic de qualsevol societat. També tot 
l’assessorament i suport que des de l’àmbit privat es presta als 
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sectors productius, com la deci- dida aposta pel desenrotllament 
de la logística, una de les ferramentes clau en el segle que ha   
començat.

Mirar cap al futur és fer del nostre desenrotllament urbà un sector 
exigent amb la qualitat i en l’estètica de la cons- trucció, com en la 
preservació dels espais   naturals.Mirar cap al futur és creure 
fermament en la societat i en les seues possibilitats per a general 
riquesa, primant la llibertat, reduint la intervenció i rebaixant la 
pressió fiscal. És fer de la nostra comunitat el millor lloc per a la rea- 
lització d’esdeveniments d’escala nacional o internacional, una nova 
forma de mostrar la nostra comunitat al món, de demostrar   
capacitat  d’organització,   un   excel·lent nivell

d’infraestructures i una nova imatge de la nostra terra   Mirar cap al 
futur és desenrotllar el nostre Estatut   amb

la major ambició possible, amb més ambició, a més, dins  de la 
Constitució espanyola, constitució de la qual reivin- dique les seues 
llibertats, drets, obligacions, símbols i con- sensos. (Aplaudiments)

Mirar cap al futur és continuar fent del valencià una  senya 
d’identitat permanent que garantix la pervivència de la nostra 
cultura i del nostre poble en les generacions futu- res. La nostra 
llengua ens representa i ens identifica com a valencians, igual que 
la nostra senyera, el nostre himne i  les nostres tradicions, senyes 
que hem de defendre amb  orgull i força allà on siga necessari.   
(Aplaudiments)

És posar en valor tot el ric llegat patrimonial i cultural que ens 
ve dels nostres avantpassats i recuperar-ho i con- servar-ho tant per 
al nostre goig com per al de generacions posteriors. És fer de la 
cultura una inesgotable font de cre- ativitat i de permanent 
ambaixada de la nostra terra, així com el coneixement de les 
creacions i la realitat artística d’altres pobles. És fer que l’esport 
impregne l’activitat quotidiana de tots els ciutadans i millore la 
seua qualitat de vida.

Mirar cap al futur és fer de la nostra comunitat un terri- tori 
protegit, atractiu i habitable, que entén el seu desenrot- llament i 
creiximent a partir de la sostenibilitat, sent solida- ris en relació a la 
preocupació que hi ha respecte del canvi climàtic a nivell global, 
fent nosaltres els nostres deures.

Mirar cap al futur és aconseguir una societat més con- fiada, 
més tranquil·la i més segura. Mirar cap al futur és fer una educació 
avançada que respon a les demandes del món global, ajustada als 
avanços tecnològics i en perfecte equi- libri entre el món del treball 
i la societat del coneixement i de l’educació. Mirar cap al futur és 
fer del nostre sistema sanitari el més modern, eficaç i segur, 
compromés amb tots i capaç de donar resposta als desafiaments 
d’este comen- çament de segle. Mirar cap al futur és mirar pel futur 
de tots, per les oportunitats de tots, els majors, les dones mal- 
tractades, els menors, els jóvens, les persones amb depen- dència o 
discapacitat i les  famílies.

Mirar cap al futur és oferir des d’esta trona, i en relació a totes 
les qüestions que abans he citat i des de hui mateix, diàleg, acords i 
consens als grups parlamentaris. (Aplaudiments)

Senyories, el Partit Popular ha guanyat les eleccions. Durant tota 
l’anterior legislatura vam comprometre pro- postes, consensos i 
acords que s’han aconseguit, plantejà- rem objectius, que s’han 
aconseguit, i anhelàrem millories que són hui una realitat. Si el 
Partit Popular ha guanyat les eleccions, ha segut per tot això.   
(Aplaudiments)

Però, a més, durant els últims mesos, el Partit Popular   li va 
parlar a la Comunitat Valenciana amb il· lusió, amb compromís, 
amb lleialtat i amb legítim orgull de ser valen- cians, i també per 
això el Partit Popular ha guanyat les eleccions.  (Aplaudiments)

La nostra comunitat és molt diferent de la que varen conéixer els 
nostres pares i els pares dels nostres pares, i   ha canviat molt en 
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estos últims anys. Hi ha noves realitats, nous reptes, però també 
noves oportunitats que ens exigixen noves idees i noves actituds. 
Els discursos del passat, les preguntes del passat i les seues 
contestacions del pas- sat, ja no servixen. Sóc conscient que 
seguixen en l’ideari d’algunes formacions polítiques. A pesar 
d’això, sempre  els invitaré a compartir amb nosaltres la concreció 
de les respostes  als  nous interrogants.

Per a un valencià ser el president de La Generalitat és   el 
major compromís personal que pot assumir el nostre poble. 
Demanant el vot per a la meua investidura estic dient-los, 
novament, que queda garantida la meua total entrega en esta 
apassionant tasca. Els valencians han con- vertit amb els seus vots 
el meu segon programa electoral   en el meu segon programa de 
govern. El primer s’ha com- plit. Si vostés ens donen la seua 
confiança, el segon, quan  es complixca, estarà aconseguint les 
millors expectatives que tots els valencians hem posat sobre el 
nostre  propi futur. (Aplaudiments)

Sempre he cregut que érem els millors. De fet, fa molts anys, 
quan em va cridar el compromís per la nostra comu- nitat, ho vaig 
fer per este convenciment. Crec que som els millors, nosaltres, els 
valencians. Per tant, com a president, no faré una altra cosa durant 
tots els dies que fer que la Comunitat Valenciana siga la millor.

Moltes  gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor Pla i Durà:

Senyora presidenta. Senyor president. Senyories.
Volguera que les meues primeres paraules foren també de 

condol per als familiars dels soldats espanyols que mori- ren ahir 
al Líban i també un fort recolzament a tots aquells que estan 
desenvolupant tasques de pau arreu del  món.

Com no, agrair i felicitar la nova presidenta de Les Corts per la 
confiança que ha obtingut, majoritària en esta cambra, desitjant-li 
que duga a terme un bon treball i que exercisca el càrrec amb 
respecte pel pluralisme polític, a  les tasques legislatives i, 
sobretot, a la funció de control a l’acció del govern valencià que 
té esta institució. De la mateixa manera vull felicitar el Partit 
Popular i el seu can- didat pel suport electoral aconseguit, que li 
permet conti- nuar governant la Comunitat Valenciana amb una 
majoria parlamentària ampla. I, com no, vull felicitar igualment el 
poble valencià per la maduresa i pel nivell de civisme demostrat 
durant la campanya electoral i de manera espe- cial en la jornada 
electoral del passat 27 de   maig.

Senyories, hui el debat central segurament no és apro- fundir 
sobre el programa de govern que de manera poc concreta i 
genèrica ens ha presentat el senyor Camps. Eixe serà un debat que 
al llarg de les properes setmanes i mesos tindrem en esta  cambra.

Hui per a mi el debat de fons és si d’esta investidura eixirà un 
president de La Generalitat al capdavant d’un govern que de veritat 
vullga escometre els grans reptes que té la societat valenciana; si, a 
més a més, ho farà escoltant la societat civil deixant-la participar 
lliurement, sense pressions, i si eixe govern usarà la majoria 
absoluta en esta cambra en benefici de tots, és a dir, que els qui 
l’han  votat,
1.276.000 valencians i valencianes, i de la gran majoria   que no 
l’ha votat, 2.215.000 valencians i   valencianes.

La democràcia és molt més que votar en unes elec- cions. La 
democràcia contemporània és un sistema polític en el qual s’han de 
donar també altres requisits de manera necessària i indispensable. 
És un sistema en què els  governs tenen l’obligació de ser 
responsables i transpa- rents davant la ciutadania i les institucions 
de control polí- tic; on els governs tenen limitat el seu poder per un 
estat de dret imparcial i igual per a tots; on és essencial el respecte  
a l’acció política de l’oposició, a les minories polítiques i socials 
existents en una societat; on el govern no pot limi- tar ni voler 
controlar l’autonomia de la societat civil i on hi ha mitjans de 
comunicació, especialment quan estos són públics, que informen 
objectivament, donen veu a totes les opcions polítiques i socials, 
afavorixen el pluralisme social  i no confonen la informació amb   
propaganda.

Senyor Camps, té vosté tota la legitimitat política que   es deriva 
del resultat de les urnes per a governar, però no   té carta blanca per 
a fer el que vullga. Les majories abso- lutes, com la que vosté 
tindrà esta legislatura, poden con- tribuir a donar estabilitat als 
governs, però també poden conduir a l’abús del poder, 
especialment quan els valors de responsabilitat i el control públic 
són despreciats pel govern, com ha passat en els darrers anys a la 
Comunitat Valenciana.

Espere i desitge que en esta legislatura que hui s’ence- ta les 
coses no vagen en este sentit, com han anat en el pas- sat. Al meu 
partit i a mi ens correspon en esta cambra exer- cir la tasca 
d’oposició, la de controlar i fiscalitzar l’acció  del govern sense 
renunciar unes vegades a fer propostes diferenciades de les del seu 
govern, recolzant o acordant amb el govern altres vegades. Ho 
férem la passada legisla- tura i ho farem esta. Anem a desenvolupar 
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la tasca que els ciutadans ens han atorgat amb la major claredat 
possible i transparència, amb el millor dels propòsits constructius, 
sense renunciar per això a la crítica i a la fiscalització del seu 
govern.

Vosté hui, com la investidura anterior o en els distints debats de 
política general que hem tingut en esta cambra,  ha anunciat molts 
bons propòsits i poques propostes, per cert. Sàpiga que les que ha 
fet hui van a tenir el correspo- nent seguiment i li demanarem 
comptes sobre la forma en què les està desenvolupant, les que 
intente complir, i expli- cacions sobre les incomplides. I espere que 
la seua majoria absoluta no supose un increment de la falta de 
control i de negar la transparència en la gestió que va caracteritzar 
la seua forma d’actuar la legislatura   passada.

A este respecte seria molt clarificador, hui, saber si vosté, igual 
que ja han deixat patent amb les seues decla- racions destacats 
dirigents del seu partit, també entén que  el resultat de les eleccions 
li permet accentuar alguns dels dèficits democràtics observats la 
passada   legislatura.

L’expressió «les eleccions m’han absolt» pronunciada per un alt 
càrrec del seu partit imputat en diversos delictes contra 
l’administració pública i delicte fiscal, mereixia una resposta 
democràtica contundent que vosté no ha donat, no sabem si perquè 
no pot o perquè no vol donar-la. Però hui és un bon moment, a 
l’inici d’esta legislatura, perquè  vostè il· lustre a esta cambra i a 
tots els valencians i valencianes respecte a la seua posició en 
relació als imputats per pre- sumpta corrupció i sobre el seu nivell 
de tolerància amb este tipus de comportaments. Va a seguir 
recolzant-los per passiva? Es sent vosté també exonerat per haver 
guanyat  les eleccions de rebre com es mereixien l’associació de 
familiars de les víctimes de la tragèdia del metro de València? 
Entén vosté que la majoria absoluta l’eximix ja d’este acte tan just 
com necessari, quasi un any després de la tragèdia? Estes 
preguntes, senyor Camps, necessiten respostes.

Senyor president, senyories, hui estem davant d’un debat en 
què hem de fixar també el marc de desenvolupa- ment dels 
projectes col·lectius, representats en esta cambra per als propers 
quatre anys, tenint en compte els planteja- ments que ha fet hui el 
candidat a la   investidura.

Vull afirmar que esta és una gran comunitat d’hòmens    i 
dones disposats permanentment a mirar cap endavant, a pesar de 
les situacions conjunturals o estructurals que envolten i de 
vegades dificulten la seua vida. Esta és una comunitat que va 
manifestar clarament, mitjançant els seus representants, la 
vocació de lleialtat a un projecte col·lec- tiu, Espanya, que cada 
dia més es situa entre els països més avançats des del punt de 
vista econòmic i social del    món.

La passada legislatura, fruit del consens entre els dos principals 
partits de la nostra comunitat, donàrem un pas endavant important 
per tal d’enfortir més les nostres capa- citats d’autogovern. 
L’Estatut aprovat amb consens deu ser desenvolupat amb 
consens, perquè d’eixa forma les mesu- res que posem en marxa 
tindran sempre una visió a llarg termini i ens permetran fer reals 
moltes de les aspiracions    i els desitjos dels valencians i 
valencianes del segle    XXI.

Per tant, des d’eixa visió d’un valencianisme compartit   i no 
excloent li oferisc la meua col·laboració i la del meu grup per fer 
possible que les normes que donen sentit i coherència a eixe gran 
acord entre els valencians tinguen   el suport majoritari a l’hora 
del seu desenvolupament en esta cambra.

Fer abstracció de les diferències programàtiques i par- tidàries 
és important en un moment en què la nostra comu- nitat pot pegar 
un fort impuls en la millora del benestar i   de la vida dels nostres 
conciutadans, en un moment en què la nostra comunitat es troba 
en una cruïlla: podem ser de veritat referència i senya de progrés i 
prosperitat  dintre d’un país, Espanya, on tots, tots, avancen amb 
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força per fer que els desitjos i anhels dels seus ciutadans siguen 
realitat, o podem quedar-nos amb l’imaginari col·lectiu fixat que 
som els millors i estem en el centre del món, sense que  això 
supose, de veritat, que la gent majoritàriament tinga les millors 
condicions de  vida.

Per això és necessari que entenga que el valencianisme que 
podem i volem defensar junts és un valencianisme cooperatiu 
amb la resta de comunitats d’Espanya; és un valencianisme 
reivindicatiu, però a la vegada compromés i lleial amb la resta 
d’autonomies i l’estat; és un valencia- nisme dels ciutadans, dels 
seus drets, dels seus   deures.

Senyor Camps, l’afirmació que el PP és el partit de la 
comunitat està bé per als moments derivats de l’eufòria d’un bon 
resultat electoral. Però no pot ser entesa com una afirmació 
compartida per qui aspira a ser president de tots els valencians i 
valencianes. El PP és el partit d’1.276.000 valencians que l’han 
votat, com nosaltres som el partit  dels
850.000 valencians que ens han votat. Però a la vegada, defensant 
els nostres compromisos, els nostres valors, els nostres idearis 
programàtics deguem ser els     representants dels  3.490.000  
valencians  amb  dret  a  vot  i  dels  més de
4.700.000 valencians que viuen en la nostra   comunitat.

Des d’eixe plantejament crec necessari que arribem a   un mínim 
comú denominador de l’exercici democràtic representat en l’avanç 
cap a eixe valencianisme compartit que li propose. Este pot ser el 
desenvolupament consensuat d’alguns dels aspectes bàsics del 
nostre Estatut, que fins   ara no ha estat possible en algunes de les 
actuacions parla- mentàries més recents. Li recorde l’aprovació sols 
amb els seus vots de normes tan importants com la Llei de renda 
mínima garantida o la de règim econòmic matrimonial, per cert, 
com advertíem, amb moltes dificultats des del punt de vista de la 
constitucionalitat d’alguns dels seus preceptes. En altres, l’acord ha 
estat present, donant més sentit i coherència al desenvolupament 
d’una norma tan important com l’Estatut, com ha estat el cas de la 
llei que regula el reconeixement de les comunitats de valencians 
residents fora de la  comunitat.

Per tant, té el nostre compromís de treballar activament cap a 
eixe consens en aspectes tan importants com els que  a continuació 
li enumere: la llei que regula el dret dels valencians a una bona 
administració i l’accés als docu- ments de les institucions i 
administracions públiques; la   llei que elabora la carta de drets 
socials de la Comunitat Valenciana, com a expressió de l’espai 
cívic de convivèn- cia dels valencians; la llei de creació del Consell 
de  Justícia de la Comunitat Valenciana, que determina la seua 
estructura, composició, nomenaments i funcions dintre de l’àmbit 
de les competències que té la Generalitat Valenciana en matèria de 
justícia; la llei per a la creació del cos únic de la policia autònoma 
de la Comunitat Valenciana, per tal de contribuir de manera 
efectiva a la millora de la seguretat de persones i béns en la nostra 
comunitat amb perfecta sintonia amb la resta de forces i cossos de 
seguretat de l’estat; la llei que regule les ajudes per a promoure el 
dret a l’accés a una vivenda digna, espe- cialment en favor dels 
joves, persones sense mitjans i per- sones  amb discapacitat.

Al marge de posicions partidàries li manifeste la meua vocació i 
voluntat d’arribar a un acord perquè les políti- ques que permeten 
garantir esta aspiració de molts valen- cians i valencianes puguen 
tenir una continuïtat en  el  temps i de veritat la política de 
promoció de vivenda públi- ca puga ser efectiva per a resoldre 
l’actual situació. En eixe sentit, l’acord entre les administracions 
públiques implica- des, representades per un acord entre els dos 
principals partits és fonamental, lluny de baralles que només porten 
a retardar els efectes reals de l’aplicació d’eixes polítiques   en esta 
matèria.
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I, per últim, senyories, la llei del Consell Audiovisual de la 
Comunitat Valenciana, que deu vetlar pel respecte dels drets, les 
llibertats i valors constitucionals i estatutaris en l’àmbit de la 
comunicació i els mitjans audiovisuals en la comunitat. En una 
societat moderna i avançada els mitjans de comunicació són una 
peça fonamental per als ciutadans, però també per l’enfortiment 
democràtic i la convivència. Els de titularitat pública haurien de ser 
l’exemple d’infor- mació veraç, objectiva i plural, de l’impuls dels 
valors i de formació cívica, de la potenciació real de la nostra 
llengua. Per això, senyor Camps, hui és dia de reclamar-li el seu 
compromís per a modificar la Llei de creació de la Radiotelevisió 
Valenciana, de manera que encetem un pro- cés de redreçament 
d’esta com a servei públic, mitjançant  el nomenament del nou 
director general de Radiotelevisió Valenciana per majoria 
qualificada d’estes Corts.

Hui deguem fer un compromís públic amb la societat 
valenciana per a la dignificació de la Radiotelevisió 
Valenciana, de manera que, entre tots, recuperem la seua 
credibilitat social, reforcem la seua independència política, 
aconseguim la seua viabilitat econòmica i la convertim en un 
servei públic referent de qualitat i   innovació.
Senyora presidenta, senyories, el grup que represente vol 

contribuir a fer que la nostra comunitat recupere el sen- tit de 
cooperació amb la resta de comunitats veïnes que conformen l’arc 
mediterrani, de la Unió Europea, tal com preveu el nostre  Estatut.

Per això, senyor Camps, crec necessari que entengam que la 
nostra comunitat, els seus interessos i les relacions per a defensar-
los davant l’estat i la resta de comunitats autònomes, deuen 
fonamentar-se en els principis de lleial- tat institucional i 
solidaritat. L’un i altre deuen formar part de qualsevol 
plantejament de present i de futur, al marge   de lluites partidàries 
i electorals. La seua responsabilitat com a president de La 
Generalitat i de tots els valencians l’obliga a col·laborar 
lleialment amb el Govern d’Espanya   i amb la resta de 
comunitats veïnes per millorar les condi- cions de vida dels 
valencians i  valencianes.

Són tres els aspectes centrals que amb total seguretat deurem 
encarar en la present legislatura: l’aigua, el finan- çament de la 
nostra comunitat i l’aprofundiment en les infraestructures que 
necessitem per ser més competitius.  Els tres requereixen 
d’arguments compartits, de fermesa i de presència sòlida i activa 
per a millorar la nostra posició com a comunitat, estiga qui estiga 
en el Govern d’Espanya o en les altres  comunitats.

Els socialistes valencians, senyories, tenim clar que l’aigua no 
pot ser un factor limitador del creixement de la nostra comunitat i 
a la vegada, sent un bé escàs, cal ges- tionar-la de forma racional. 
El moment actual, amb l’agu- dització de la sequera pel canvi 
climàtic, ens deu fer refle- xionar a tots respecte del paper que 
podem jugar per a fer reals estes aspiracions.

Senyor Camps, l’acord i el pacte deuen substituir l’en- 
frontament i la manipulació de la raó. Tots pensem sempre que 
tenim raó, tots. El transvasament entre conques deu ser considerat 
un instrument més per a garantir la nostra sufi- ciència hídrica, i 
l’apel·lació a la solidaritat deu, segura- ment, estar present. Al dia 
de hui, l’acord entre les conques cedents, i les que podem rebre, 
és l’única via per a fer pos- sible la utilització real d’este 
instrument. Li propose, per tant, les bases d’una posició 
compartida, que puga avançar en eixe necessari acord amb Aragó, 
Catalunya, Castella-la Manxa i el Govern  d’Espanya.

En primer lloc, el desbloqueig de les diferències res- pecte 
d’algunes de les actuacions del programa Agua, mit- jançant la 
creació d’una comissió mixta, Govern d’Espanya-Generalitat, que 
acure les dificultats d’algunes de les actuacions de dessalatge com 
a recurs per al nostre litoral, pobles i ciutats  turístiques.

En segon lloc, el seguiment i posada en comú de l’exe- cució 
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d’algunes de les actuacions en matèria de depuració    i 
reutilització d’aigües, apostant, inclús, per la transferèn- cia de 
recursos cap a La Generalitat per ser més efectius,  en casos com 
l’abastiment de l’àrea metropolitana de València o les actuacions 
en  l’Albufera.

Tercer lloc, l’estudi i plantejament conjunt d’una rede- finició 
del Pla de conca del Xúquer per limitar, en el seu cas, les 
extraccions, en la Manxa oriental i en la Manchuela, en pro d’un 
acord amb Castella-la Manxa per fixar un espai temporal adequat 
de manteniment dels recursos  del  transvasament Tajo-Segura.

I per últim, obrir un espai de diàleg franc i sincer amb el 
Govern d’Espanya, Catalunya i Aragó per a tenir el riu Ebre 
com un recurs més per a la nostra comunitat, amb un 
plantejament de transvasament raonable i acceptable  des del 
punt de vista social, econòmic i   ambiental.
Governe qui governe Espanya a partir de l’any 2008 el 

plantejament del transvasament de l’Ebre fet en el Pla hidrològic 
nacional no serà possible, i vosté això ho sap. Eixe plantejament 
mai va rebre el suport econòmic de la Comissió Europea, mai. I hui 
és rebutjat per totes les for- macions polítiques d’Aragó, inclòs el 
PP, i per suposat per totes les formacions polítiques de Catalunya. 
Per tant, eixe és un oferiment sincer i d’acord amb la defensa dels 
inte- ressos de la nostra terra, que donades les circumstàncies, 
m’agradaria que considerara pel bé de   tots.

Senyora presidenta, senyories, millorar el finançament de la 
nostra comunitat és un  dels grans reptes que  tenim en la propera 
legislatura. Les apel·lacions a la millora s’han de fer sense 
partidisme i escassesa de mires, perquè és ben real que no responen 
al càstig d’un govern d’un signe polític concret. I això, vosté, 
senyor Camps, també ho sap.

Els distints sistemes han perjudicat esta comunitat situant-mos 
entre les comunitats autònomes d’Espanya que pitjor finançament 
per capita té al llarg de la recent histò- ria democràtica en el nostre 
país; el darrer i actual sistema potser un poc més, perquè a l’haver 
incorporat la sanitat al sistema general, i donat l’increment de 
població,  com  vosté ha reflectit, set punts per damunt de la 
mitjana nacio- nal, ha agreujat el  problema.

Este no és un tema que puga resoldre l’actual govern. I vostés 
saben que correspondrà al següent encarar el procés de reforma del 
nostre sistema de finançament dintre del  marc multilateral del 
Consell de Política Fiscal i Financera. Ahí, senyor Camps, tindrà 
vosté tot el nostre recolzament per defensar, fins a les últimes 
conseqüències, que el sistema  assegure un finançament per 
persona igual   a la mitjana de les comunitats autònomes, tenint 
com a cri- teri bàsic la població. Vostés saben que eixe era el 
plante- jament que nosaltres volíem incloure en el nostre Estatut i 
que segurament ens haguera donat més força de cara a eixe procés 
de negociació que ara ve. Governar a qui governa-  ra Espanya, 
però no va ser  possible.

Per assegurar, per tant, als nostres ciutadans un nivell  de 
prestacions del servei bàsic, com a mínim, igual a la resta 
d’Espanya, senyories, a més de la priorització políti- ca i una bona 
gestió, fan falta eixos recursos, cert, i, a més  a més, els que es 
deriven de la inversió territorialitzada  dels pressupostos de l’estat. 
En este sentit, per a garantir que de manera programàtica, però 
comprometedora, l’estat dedique a la comunitat respectiva de 
manera equitativa els recursos a través de les seues inversions, dos 
comunitats, Catalunya i Andalusia, amb fórmules distintes, però 
amb el mateix fons, inclogueren en els seus estatuts sengles dis- 
posicions addicionals.

Senyor Camps, jo ho he manifestat públicament, pot  ser que no 
siga el més correcte, li ho he dit, però sembla que no és 
inconstitucional o, com a mínim, en el cas d’Andalusia, així ho 
pensaren tots, els dos partit que apro- varen  l’estatut andalús.

Andalusia, Catalunya i la Comunitat Valenciana són les tres 
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comunitats que al llarg dels darrers deu anys han estat les més 
perjudicades a l’hora de l’assignació de la inversió territorialitzada 
de l’estat, per governs de distint signe, en relació al que aporten al 
conjunt   d’Espanya.

El que es tracta, per tant, és de compensar en un termi- ni —els 
andalusos l’han fixat en set anys, nosaltres   podem fixar-lo d’una 
altra forma—, però es tracta de compensar eixe desequilibri real 
entre les inversions de l’estat i el que aporten, o el que aportem 
com a   comunitat.

Crec sincerament que no es defensen els interessos valencians 
intentant evitar que altres puguen fer valdre els seus drets sense 
perjudici de ningú. Per tant, li demanaria que retirara els recursos 
d’inconstitucionalitat en el relatiu   a esta matèria, i activàrem el 
mecanisme inclòs en el nos-  tre Estatut per incorporar la 
possibilitat que la nostra comunitat recupere en un termini similar 
el diferencial  entre les inversions reals de l’estat i la nostra 
aportació al PIB nacional.

Té tot el nostre suport per a fer-ho. Com a mínim, sen- yor 
Camps, siguem conseqüents i defensem el que ens per- toca. Això 
suposaria una injecció important, al voltant     de
3.500 milions d’euros, per desenvolupar a la nostra comu- nitat 
infraestructures bàsiques pendents, responsabilitat de l’estat o 
noves, que en definitiva milloren el capital físic com un element 
central per a la nostra   competitivitat.

Senyories, els darrers tres anys s’ha fet des de l’estat un 
important esforç per tirar endavant projectes estratègics en l’àmbit 
de les infraestructures a la nostra comunitat. Negar-ho només pot 
ser fruit d’una visió estrictament elec- toralista i poc pensada en 
clau d’aplicació d’eixe principi  de lleialtat institucional que deu 
presidir les relacions entre governs en benefici dels  ciutadans.

Queden, no obstant, temes pendents  molt  importants per als 
quals també comptarà el nostre recolzament a l’ho- ra d’exigir al 
Govern d’Espanya la seua execució; com ara el conveni, similar 
al que va signar de carreteres, per als nostres ferrocarrils de 
rodalies, que done solució a temes enquistats, com ara el Gandia-
Oliva-Dénia, Xàtiva-Alcoi,  la duplicació del Cullera-Xeraco o 
l’electrificació del València-Bunyol.

A més a més, estem fermament compromesos amb la 
reivindicació expressada pel món econòmic i empresarial per a 
incloure el corredor ferroviari mediterrani dintre de les xarxes 
transeuropees de transport que al llarg de l’any 2008 deu revisar 
la Comissió Europea, així com la reivin- dicació al Govern 
d’Espanya que l’esmentat corredor tinga ample europeu i doble 
plataforma en el tram Castelló- Tarragona. No obstant això, els 
reptes que tenim compe- tència de la Generalitat valenciana són 
molts per a complir en els seus justos terminis, el mateix Pla 
d’infraestructures estratègiques aprovat pel Consell i que a dia 
d’avui porta  un enorme retard.

Senyora presidenta, senyories, en democràcia,  com  deia 
abans, les majories parlamentàries són producte d’una victòria 
electoral que sempre és conjuntural i val només   per a quatre 
anys. Però véncer electoralment i tindre majo- ria absoluta durant 
un temps no és sinònim de poder abso- lut, ni tampoc de tindre 
raó, ni de tindre dret a manipular    la realitat. I tindre majoria 
absoluta no justifica que es puga promoure una política de 
malbaratament, no justifica que  es puga promoure una política de 
falta d’inversions en ser- veis públics bàsics per al benestar de la 
gent i la cohesió social, ni que s’impulsen polítiques socials i 
econòmiques que a mig termini debiliten els sistemes de benestar 
dels ciutadans.

Amb tot, voldria tornar-li a dir, que pel bé de la comu- nitat i 
de la qualitat democràtica de la nostra societat seria bo i positiu 
un canvi en la manera d’actuar, però sobretot  en les prioritats del 
seu govern en esta nova   legislatura.

Per això, hem escoltat amb atenció el seu discurs, i per això 
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escoltarem el dels consellers, perquè vosté en el seu discurs no ha 
dit  res.

Però en tot cas, en tot cas, més allà de l’ambició per- manent de 
voler ser els millors, que vosté sempre reflectix, la realitat és que 
podem ser els millors. Podem ser els millors, hui no ho som. 
Durant els darrers anys l’economia valenciana ha creixcut i ha 
generat nous llocs de treball, encara que no hem aconseguit la 
plena ocupació que tots compartim com a objectiu polític, i que 
vosté va fixar en l’anterior legislatura.

Però el comportament de la nostra economia no es pot analitzar 
de forma objectiva i seriosa al marge del context econòmic i social 
en què està inserida: el d’Espanya i el de la Unió Europea. I és que 
algunes variables econòmiques i socials han experimentat una 
millora innegable,  però  menor que la registrada en el conjunt   
d’Espanya.

Com a resultat, els valencians hem perdut posicions relatives en 
el conjunt d’Espanya. En poques  paraules,  hem participat en els 
fruits del creiximent econòmic espec- tacular que experimenta 
Espanya en menor mesura que els residents en altres comunitats 
autònomes. Esta pèrdua rela- tiva de posicions ens permet afirmar 
que els valencians i valencianes no s’han beneficiat del creiximent 
econòmic espanyol en la mateixa mesura que els d’altres 
comunitats, com el País Basc, on la renda per càpita ha creixcut per 
damunt de la mitjana, o Cantàbria, Castella-Lleó, Astúries, Galícia, 
Andalusia, Extremadura, que han aprofitat els darrers anys per a 
reduir les seues distàncies amb la mitja- na espanyola.

Senyor Camps, senyories, no vullc que les meues paraules 
siguen interpretades de manera negativa. Vullc només aportar al 
debat que al llarg dels propers mesos tin- drem elements que ens 
porten a una reflexió i a una reo- rientació de les polítiques. Una 
economia que ha creixcut menys que la resta de l’economia 
espanyola; una societat que ha perdut posicions quant a nivell de 
renda respecte a  la mitjana espanyola i a la Unió Europea-15; una 
economia menys productiva; un sector industrial que necessita un 
canvi de rumb, doncs creix menys que la mitjana d’Espanya i 
registra un dèficit comercial en augment; un model econòmic basat 
en un sector molt important, el de la construcció, que està 
desaccelerant-se; una comunitat més endeutada que la mitjana  
d’Espanya.

Tot això sense que s’hagen produït avanços notables en l’àmbit 
de les polítiques socials: sanitat, educació, atenció  a les persones 
majors. I ahí estan —i no vaig a repetir- los— els indicadors 
objectius de llits hospitalaris per mil habitants, de fracàs escolar o 
de recursos per atenció a les persones majors. Eixa és la realitat, 
que vostés poden mati- sar o negar, però que deguem corregir si 
volem que el gran potencial que tenim es concrete en benestar i en 
fortalesa  de futur.

Tenim, per tant, per davant reptes importants i inajor- nables, tal 
com reflectixen estes dades objectives. I, per  cert, també demanen 
molts, molts dels representants dels sectors econòmics i socials 
d’esta   comunitat.

Reorientar, senyor Camps, la política urbanística, com vosté ha 
parlat ací, és necessari per a reequilibrar el nostre creiximent sense 
perdre capacitat de futur. Ahí volem mos- trar-li també la nostra 
disposició a arribar a un acord. Vosté l’ha oferit en un doble sentit: 
un acord d’una estratègia territorial, perquè creem que és 
fonamental posar-se d’a- cord en unes línies bàsiques del nostre 
desenvolupament territorial… Són decisions que es prenen a llarg 
termini, 15-20 anys, i, per tant, impliquen sempre l’alternança. I ahí 
n’hi han algunes comunitats, com Navarra i el País Basc, que ho 
fan fet.

Per tant, es tracta que totes les actuacions sobre el  territori 
tinguen un mínim de coherència espacial, perquè hi haja un 
consens en els tres components estructurals del territori: el 
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sistema d’espais oberts, el sistema d’assenta- ments,  les  
infraestructures bàsiques.
Per això li plantege, en primer lloc, que ens posem d’a- cord en 

un equip d’experts del màxim nivell, reconegut, professional, que 
elabore en el termini més breu possible   un diagnòstic de la 
situació, i després, a partir d’eixe diag- nòstic, obrir un debat 
parlamentari per aprovar al llarg d’esta legislatura una estratègia 
territorial valenciana el  més  consensuada possible.

En segon lloc, hem d’arribar a un acord en la legislació 
urbanística. Vostés han modificat en els darrers tres anys tota la 
legislació, és cert, però el resultat és el que és. Mire, vostés, com 
tot el sector i els experts, saben que cal modi- ficar-la, 
especialment la LUV, perquè és de quasi impossi- ble aplicació. I 
a més a més, perquè cal adaptar-la a la nova llei del sòl  estatal.

D’una altra banda, cal resoldre el conflicte amb la Comissió 
Europea que ens ha portat al Tribunal de Luxemburg, o va a 
portar-mos. I jo crec que això suposa una greu inseguretat per a 
promotors, administracions i propietaris.

Per tant, nosaltres els plantegem consensuar la legisla- ció 
urbanística, que puga ser estable i duradora en el més fonamental, 
evidentment, encara que canvien els governs. Una legislació que 
siga més clara, més senzilla i que acabe amb el conflicte jurídic 
amb la Unió   Europea.

Esta proposta no suposa en cap cas, senyor Camps, validar la 
seua política urbanística, que, en compliment de la nostra tasca 
d’oposició, seguirem criticant si la conside- rem inadequada i 
presentant les nostres alternatives. Però pensem que seria un bon 
acord perquè donaria estabilitat legislativa i seguretat  jurídica.

Senyora presidenta, senyories, el candidat a la investi- dura es 
va passar la legislatura anterior anunciant plans, programes, 
projectes i iniciatives que després, en la majo- ria dels casos, 
ningú no ha  vist.

I a pesar d’això, volem pensar que en esta nova legis- latura 
vosté atendrà les consideracions obertes i sinceres i, dintre del 
marge de respecte al seu programa electoral amb el qual ha 
guanyat les eleccions, redreçarà la situació pel que fa al canvi de 
model econòmic i al gir social que està comunitat necessita i que 
vosté hui ha anunciat, pel que he pogut escoltar.

Però si ni canvien les formes ni l’orientació de les polí- tiques, 
li assegure que els socialistes anem a exercir una oposició dura i 
implacable en tots aquells aspectes de les polítiques del seu 
govern que perjudiquen el benestar de  les persones i els 
interessos de la   comunitat.

La nostra serà una oposició lleial amb les institucions i que no 
practicarà cap tipus d’obstruccionisme, ni voldrà la paràlisi de les 
institucions estatutàries, però li assegure que serà implacable amb 
el malbaratament, la política de pro- paganda, la manipulació dels 
mitjans i la falta d’inversió qualitativa en serveis  públics.

Nosaltres estem compromesos amb l’ensenyament públic i de 
qualitat; estem compromesos amb uns serveis d’atenció a les 
persones dependents, siguen discapacitades  o majors, de qualitat; 
estem compromesos amb un sistema sanitari que done atenció 
digna a les persones, amb inde- pendència dels seus recursos 
econòmics; estem compro- mesos amb la igualtat real entre 
hòmens i dones; estem compromesos amb la sostenibilitat 
econòmica i ambiental de la nostra comunitat; estem 
compromesos amb la xicote- ta  i  mitjana  empresa  i  els  
treballadors  autònoms;  estem compromesos amb l’ocupació 
estable i de qualitat. En definitiva, estem compromesos amb la 
nostra   comunitat.

Ho anem a fer així, perquè eixa és la nostra obligació i perquè 
les 850.000 persones que ens han votat, que han  votat el Partit 
Socialista, exigixen una veu que defense els interessos, els seus 
valors i la seua manera d’entendre la política i les prioritats de la 
nostra   comunitat.
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Senyora presidenta, senyories, senyor Camps, anem a votar que 
no a la seua investidura, i anem a fer-ho per lògi- ca i coherència 
política bàsica —representem a 850.000 persones que han votat un 
programa electoral diametral- ment distint al seu—, i perquè els 
ciutadans ens han dit en les urnes que sigam l’oposició d’este 
parlament i que fis- calitzem l’acció del seu govern. I entenem que 
eixa és una tasca essencial en  democràcia.

Li desitgem el millor com a president, perquè a pesar   de les 
diferències que ens separen en el terreny de les prio- ritats i els 
valors en què cadascú de nosaltres creguem, el respecte democràtic 
és també un camí cap al futur il· lusio- nat i encoratjat per a 
aprofitar al màxim les nostres poten- cialitats com a poble, com a 
gran poble que   som.

Moltes  gràcies. (Aplaudiments)
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La senyora Marcos Martí:

Moltes gràcies, senyora  presidenta.
En primer lloc, vull donar les gràcies a tots els ciutadans i 

ciutadanes que han depositat la seua confiança en   el Grup 
Parlamentari Esquerra Unida-Bloc-Verds: Compromís pel País 
Valencià. I és el que em permet, per segona vegada en la meua 
vida, ser síndica d’aquest grup i dirigir-me a tots  vostés.

Senyor Camps, en primer lloc, vull felicitar-lo pel resultat de les 
eleccions. Sempre —com no pot ser d’una altra manera— hem 
respectat el joc democràtic i vosté ha obtingut un fort suport dels 
ciutadans i ciutadanes. El que passa és que, després d’aquestes 
últimes  intervencions,  tinc dubtes que vosté sàpiga què és 
gestionar-lo amb intel·ligència i, sobretot, amb respecte a la   
pluralitat.

De la mateixa manera que el felicite pel seu resultat electoral, 
vull fer-li arribar la nostra franca reprovació pel previsible però 
inacceptable de la seua decisió de celebrar  el resultat electoral 
firmant amb el senyor Ecclestone la construcció d’un circuit de 
Fórmula 1 que, fins ara... (Remors)

Jo espere —dia— que tinc dubtes sobre que vostés res- pecten la 
pluralitat. Jo, el mateix que he estat sentint tot el temps totes les 
intervencions, demanaria, com a mínim el respecte als 200.000 
ciutadans i ciutadanes del País Valencià que han depositat la 
confiança en les propostes que fem des d’aquest grup. Per tant, jo 
els demane que açò no siga un pati d’escola, sinó que, pel contrari, 
siga el primer àmbit públic de representació política del País 
Valencià. I per això, exigisc el respecte a totes les posicions.

Dia que per a nosaltres és reprovable que vosté haja fet això, 
perquè, com és costum encara no ha quantificat el   que suposa 
aquest altre esdeveniment, però que tots sabem que generarà danys 
col·laterals en comerços, problemes en centres de salut, escoles… 
dins d’això que es denomina l’àrea d’exclusió. Potser hauria segut 
molt més desitjable que haguera complit el que va prometre en la 
campanya i que està dient a hores d’ara, i és que vol governar per a 
les persones, fent un gest, res més que un gest: rebent els fami- 
liars de les víctimes del  metro.

He de fer-li palesa també la nostra preocupació, senyor Camps, 
vosté parla molt de futur. Mire, a mi em preocupa moltíssim que 
avui siga portada de tots els mitjans de comunicació apostar per un 
model que suposa que la nit de sant Joan en la Malva-rosa se salde 
amb cent tones de fem   i tres-cents ferits. Alguna cosa haurem de 
fer pel que fa a eixe model que vosté ens  proposa.

Senyor Camps, no hi ha res que les eleccions perdonen, a pesar 
de les paraules dels seus correligionaris que prete- nen, com el 
senyor Antón, que el resultat electoral esborre les responsabilitats 
polítiques, o com el senyor Fabra, que vol fer-nos creure que els 
vots, inclús aquells que es deuen a l’alteració i manipulació dels 
censos, li han donat ni més ni menys que un excel·lent i l’han 
exculpat de procediments judicials en què esta implicat. 
Afortunadament, en allò que encara ens sembla un estat de dret, on 
es respecta la inde- pendència dels tres poders, els vots dels 
ciutadans i de les ciutadanes no han de tindre efectes sobre les 
causes judi- cials, ni serveixen per a eludir les responsabilitats 
políti- ques derivades de les actuacions equivocades d’un govern. 
Tampoc servix de res mirar cap a un altre costat,    men-
tre des de la Unió Europea li diuen reiteradament que la legislació 
del País Valencià en matèria d’urbanisme no s’a- justa a la 
legislació  comunitària.

Senyor Camps, després de la doble resolució del Parlament 
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Europeu, jo, en nom del meu grup, l’inste a por- tar a aquestes 
Corts una nova legislació que supose el fre a la destrucció del 
territori i supose també l’acatament a la legislació europea 
Servesca aquesta introducció per a fer constar que les nostres 
prioritats, des del lloc humil en què ens han situat els valencians i 
valencianes, van a ser fer un treball rigorós respecte a la col·
laboració en el desenvolupament legisla- tiu, exercir la nostra 
tasca de control i d’oposició  al  govern, defendre la qualitat del 
sistema democràtic, i això senyor Camps, suposa reivindicar la 
pluralitat, l’ètica i l’austeritat com a elements bàsics i ineludibles 
de la quali- tat del sistema  democràtic.

També volem defendre la sostenibilitat del país, la uni- 
versalitat i la gestió pública dels serveis públics, la quali-  tat del 
mercat de treball, les polítiques d’igualtat, la defen- sa de la 
llengua i de la nostra   cultura.

Fins ara —i avui ho ha fet també, senyor Camps— cada raima, 
aproximadament deu quadernets, dels seus discur- sos dels últims 
temps han estat compostos de quarta i mitat de vàcues 
perspectives de prosperitat i progrés; una altra quarta i mitat de 
«som els millors i l’enveja del món sen- cer»; de quarta i mitat de 
crispació, victimisme, d’encorat- jar la por a l’adversari, de dir 
que tot el pitjor ve de fora: govern central, Unió Europea... I, 
finalment, de quarta i mitat  de  promeses inversemblants.

Però la realitat és tossuda. Sabem que és difícil comba- tre 
contra la gran maquinària de la propaganda institucio- nal. Moltes 
vegades no és fàcil explicar-li a la gent que els problemes que té 
la fàbrica, en l’oficina, no estan deslli- gats dels que té a l’hora de 
pagar la hipoteca, de buscar a quina escola porta als fills i a les 
filles, o com repercutirà  en la seua vida la construcció de 
macrourbanitzacions uni- familiars.

Mire, senyor Camps, mentre vosté desplega el show power, un 
poder de seducció que basa en un control afe- rrissat dels mitjans 
de comunicacions públics i d’alguns privats, conforma una 
realitat virtual de grans esdeveni- ments..., la realitat diu que, 
malgrat el que podem denomi- nar aquesta «publicitat 
enganyosa», malgrat els recursos públics que ha invertit vosté en 
tot açò, som la comunitat autònoma que menys diners dedica als 
serveis públics: concretament el 23,4% per davall de la mitjana de 
l’estat,     i així ens va.

Vosté pot parlar de futur, de prosperitat, vol vosté uti- litzar 
paraules, vol continuar en la xarrameca. Però si par- lem de 
sanitat, jo no sé si li dediquem més diners que altra comunitat, 
però amb efectes absolutament impossibles d’assumir per la 
ciutadania. A hores d’ara, hi ha 1,9 llits   per cada 1.000 habitants 
—llits públics—, molt  distant  dels 3 que n’hi ha a la mitjana de 
l’estat i molt distant dels  8 que recomana l’Organització Mundial 
de la Salut. Fins a 10 hores en urgències, llistes d’espera 
interminables. Què passarà aquestes vacances? Fins a Portugal 
paguen millor  al personal sanitari.

Però vostés continuen insistint en la gestió privada de   la 
sanitat pública, que és una autèntica ruïna per a les arques 
públiques i per a la qualitat de l’assistència que reben els 
ciutadans i les ciutadanes. De nou les paraules, senyor Blasco, 
que ha afirmat: «Aquest estiu és mantindrà la plena capacitat 
assistencial.» Magnífica afirmació si no fora perquè amb eixos 
506 nous professionals per a l’estiu no es poden cobrir la 
demanda ni atendre les substitucions del personal sanitari en 
període vacacional, ni es pot ate- nuar la ja pertinaç carència de 
personal del sistema públic. Què passa amb la imatge virtual dels 
13 hospitals prome- sos, o amb eixes habitacions amb llits 
individuals que pro- metia el seu antecessor en el càrrec, el senyor   
Zaplana?

Ens pot explicar l’adjudicació el 5 de juliol, en situació tècnica  
de  fora  de  joc,  de  concursos  d’informàtica   per valor de cinc 
milions d’euros en la Conselleria de Sanitat? Era tan urgent? Se’n 
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recorden del programa Abucasis, eixe que ha segut un fracàs 
total? On estan les promeses de den- tista per als majors, les 
promeses d’ulleres per als xiquets, els hospitals comarcals, el pla 
de salut mental...? El que  volem, senyor Camps, és que 
quantifique les propostes i  les programe al llarg d’aquestos 
quatre anys. Li    demanem
—que això és un discurs d’investidura— els recursos necessaris 
perquè cada facultatiu de primària atenga els pacients un mínim de 
deu minuts. També creiem necessari parar les privatitzacions i 
revertir la gestió privada dels hospitals públics. Una altra qüestió 
que vosté parlava quan parlava de futur.

Parlem d’educació. Quants centres va prometre el con- seller en 
funcions que anava a inaugurar per acabar  el mapa escolar? Eren 
dos o tres per dia, al llarg de la cam- panya o els mesos anteriors a 
la campanya? La realitat   són
1.000 barracons i ara un concert de Batxillerat als centres privats, 
la majoria dels quals són centres privats amb caràcter religiós. A 
canvi es van a produir les desaparicions del mateix nombre 
d’unitats dels centres públics. ¿És així com respecten la laïcitat 
constitucional i la prioritat del sis- tema públic a l’hora de complir 
amb la garantia d’accés   que diu la Constitució amb la igualtat a 
l’educació i a la cultura?

Jo crec, senyor Camps, que vosté no és conscient que està 
incomplint l’article 116 de la LOE, que estableix que els nous 
concerts han de basar-se en necessitats d’escola- rització. I no hi 
han necessitats d’escolarització quan vosté suprimix les unitats dels 
centres públics per a generar con- cert en els centres de titularitat 
privada i centres de caràc- ter religiós.

Li preguem, senyor Camps, que paralitze l’ordre de concerts de 
Batxillerat i que aposte per l’ensenyament públic. En cas contrari, 
haurà d’explicar aquesta mesura que acompanyada d’algunes altres, 
com és el decret d’ad- missió d’alumnes, suposen la guetització 
progressiva del sistema educatiu públic. És això futur? Per cert, 
¿vosté permetrà i encoratjarà que els pares i mares objecten l’as- 
signatura d’Educació per a la Ciutadania? Espere que la seua 
respectable inclinació a la militància ultracatòlica no  el porte a 
confondre les seues creences amb el seu inexcu- sable paper de 
garantir la seguretat jurídica dels escolars  del País Valencià. 
També esperem propostes, mesures con- cretes que puguen garantir 
que tots els alumnes del siste- ma, especialment els de secundària 
puguen exercir el seu dret a rebre l’ensenyament en   valencià.

Mire vosté, la veritat és que fan les coses difícils, fins una 
proposta que podríem compartir, —no soles perquè  vostés les han 
proposat, perquè nosaltres les proposàrem  els primers en aquesta 
cambra, i l’hem defensat sempre— com és la gratuïtat dels llibres 
de text, la concreció de la mesura la fa impossible d’assumir. ¿Què 
significa que una empresa privada gestione el sistema d’ajudes, que 
contro-  le dades sensibles com són alumnes que van a una escola    
o a una altra, el document nacional d’identitat dels pares i les 
mares, i que trie les llibreries que acceptaran el xec? Perquè eixe 
xec d’ajuda és de 117 euros, que és una quan- titat inferior als 190 
euros dels anys   anteriors?

Per cert, senyor conseller, jo no sé si tinc idea, però vosté és 
forense i segurament tindrà molta idea de sanitat i jo que sóc 
professora d’institut li dic que alguna cosa de l’ensenyament conec, 
eh? Amb tota seguretat, jo a vosté no estic diguent-li que és el que 
coneix o no de la seua profes- sió, i jo li demanaria un poquet de 
respecte, perquè, de tant en tant, la democràcia està basada, com a 
mínim, en el  respecte a la realitat de les persones i als seus   
coneiximents.

Les beques de l’any anterior suposaven ajudes de 190 euros i el 
xec, 117. És el famós joc de les paraules, entre altres coses, 
perquè gratuïtat i ajuda no són sinònims. Gratuïtat vol dir «de 
franc», vol dir «de debades», vol dir
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preu i com sempre estan utilitzant eixe pervers sentit de paraules 
que no corresponen als seus   continguts.

Seguirem amb els serveis socials, senyor Camps. No  ens 
negarà que el País Valencià és la segona comunitat autònoma que 
menys diners destina a l’atenció de persones majors de 65 anys. 
En este desafortunat rècord sols ens supera Canàries, que té una 
població molt menys envellida que la del País Valencià. La 
despesa en serveis socials per habitants de més de 65 anys és de 
210,84 euros/any. Tres vegades menys que, per exemple, a 
Madrid. Si tenim en compte l’envelliment progressiu i constant de 
la població  en el País Valencià, ¿com podem parlar de 
prosperitat, de progrés, de futur... quan aquest indicador és un 
45% infe- rior a la mitjana de l’estat? Només dediquem el 0,18% 
del PIB a les persones  majors.

I per últim, en aquest aspecte, la llei de dependència. Se’n 
recorda vosté quan deia que... Serien els primers en desenvolupar-
la! Què passa? La realitat és que estan inten- tant transferir tot el 
sistema a les empreses privades, i això no pareix compatible amb 
la llei. El Consell ha tret a con- curs a través de l’Agència 
Valenciana de Prestacions Socials el desenvolupament, la posada 
en marxa i l’execu- ció del sistema valencià d’autonomia personal 
i atenció a les persones en situació de  dependència.

Amb aquesta licitació el govern valencià obri la porta a 
l’empresa privada perquè concurse per a realitzar una fun- ció que 
correspon a l’administració local i autonòmica, segons les lleis 
del País Valencià i segons les lleis de l’es- tat. I que determinen a 
les administracions públiques com   a suports bàsics en el disseny, 
planificació i gestió del sis- tema d’atenció a les persones en 
situació de dependència. Aquesta iniciativa desvirtua l’exercici de 
la responsabilitat pública per a garantir el dret de les persones. És 
evident  que comercialitzar funcions de gestió i competència 
públi- ca en matèria de protecció social, només pot derivar en la 
pèrdua de garanties per a la ciutadania en situació de dependència 
que vorà com l’accés, l’exercici i el dret a gaudir de la seua 
possibilitat d’atenció es veu mediatitzat per l’interés privat i 
l’ànim de  lucre.

Així mateix, administracions i empleats públics es veu- ran 
subordinats en el seu quefer a les estratègies de la ini- ciativa 
privada, a les quals el govern valencià els està fent un trage a la 
seua mesura. També en aquest cas, segueixen el guió de 
desprotecció de drets, privatització i desqualificació dels serveis 
públics. La seua voluntat de fer negoci amb les prestacions 
públiques el porten a una deslleialtat institucio- nal absolutament 
incomprensible en un estat de dret.

Què dir de la situació econòmica en el País Valencià? Entre 
tanta promesa segur que a més d’un, a més d’una se   li ha oblidar 
que som la comunitat autònoma amb el major nivell 
d’endeutament, l’11,2 del PIB. En els últims anys, coincidint amb 
el govern del Partit Popular s’ha incremen- tat el diferencial entre 
les rendes de capital i les rendes salarials sobre el PIB.

Molta prosperitat, senyor Camps, molta paraula, però els 
salaris són inferiors als que la gent cobrava en l’any 2000. La taxa 
de desocupació augmenta en termes inter- anuals. Respecte a 
maig de 2006 la desocupació augmenta en el conjunt del País 
Valencià, mentres disminuïx en el conjunt  de  l’estat.  La  bretxa  
entre  l’ocupació  d’homes i dones es fa cada vegada major. Les 
dones són ja el 60% de les persones desocupades; i la precarietat i 
la inestabilitat arrelen entre els més joves, sense que a vostés 
sembla que això els importe massa.

La sinistralitat laboral s’incrementa, mentre se reduï- xen i 
precaritzen les condicions del mercat laboral. Quines mesures són 
les que vosté va a posar en marxa per acabar amb aquesta situació? 
Si són les que ha posat en pràctica fins ara, pareix evident que la 
situació de fractura social s’anirà incrementant de manera 
imparable, i açò no és bo per al futur, senyor Camps. Sobretot 
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perquè no garanteix la prosperitat ni el progrés dels valencians i les 
valencianes.

És evident, senyores i senyors diputats, que els efectes de la 
globalització, la deslocalització i allò que alguns denominen 
modernitat líquida, és a dir, el fi de l’era del  compromís mutu, la 
desintegració de la trama social, la  falta de relació entre economia-
territori, entre empresa i treballadors, només es pot atacar des d’una 
aposta pel sec- tor públic, per invertir en R+D+I, per valorar el 
paper de  les universitats en compte de criminalitzar les seues 
demandes, per recuperar el teixit tradicional valencià, per 
incentivar les empreses a reinvertir en qualitat, per apostar per 
l’economia productiva en compte de per l’economia especulativa. 
Però els senyals de fum que emet el seu govern indiquen la 
tendència contrària, és el que el senyor Bertarelli, l’amo de 
l’Alinghi, entén i el fa afirmar que la Copa de l’America no és 
compatible amb el port comercial de València; i lamenta el dany 
que el port comercial causa al gran esdeveniment nàutic. Quina 
cara se’ls va posar a alguns i, sobretot a alguna! Perquè paraules no 
varen dir davant  d’aquesta afirmació.

Volen millor exemple de com... —és que com estan dis- trets 
després perden el fil del discurs—. Volen millor exemple de com 
es capten els solcs d’aquesta societat del prodigis que volen 
construir a canvi de l’interés general?   Li demanem compromisos 
concrets amb els agents socials per a recuperar el teixit industrial 
valencià; condicions d’estabilitat en el mercat laboral i que 
realment elabore un pla integral que permeta recuperar les rendes 
agràries i generar un marc de seguretat per als agricultors que viuen 
de la terra i que desitgen conservar la seua forma tradicio- nal de 
vida, que és una manera, també, d’apostar per la defensa  del 
territori.

Mire, senyor Camps, continuen havent qüestions que  no pareix 
que li preocupen en excés. Ens referim a la vio- lència de gènere. 
Dels 43 casos que portem fins a dia d’a- vui, 8 corresponen al País 
Valencià, quasi el 20%. Què  farà? On estan els diners de la llei de 
violència de gènere,   2 milions d’euros, que han vingut al País 
Valencià? No em diga que estan en eixe autobús que se passeja per 
les comarques. Continuarà donant vosté cursos per als mal- 
tractadors on es generen rialles i comentaris que refermen  la 
discriminació per raó de gènere i la violència subse- güent? Quan 
assumirà vosté la necessitat de convertir en prioritat del seu govern 
la lluita contra el terrorisme domèstic, la tolerància zero contra la 
discriminació que patim les dones per raó de gènere? De nou,   
paraules.

Parlem de cultura. Senyor Camps, li pareix bé que el senyor Rus 
utilitze de la diputació 200.000 euros per a pagar un concert 
d’Elton John? Que continue cofinançant els organismes que 
encoratgen la segregació lingüística? Que continuen apostant per 
inversions inexplicables, en compte de valorar les nostres bandes, 
les societats musi- cals? Que utilitzen… que, en lloc de donar tot el 
suport institucionals als músics que utilitzen la nostra llengua, als 
lletraferits que continuen usant el valencià en les seues  creacions, 
deixen els diners públics en mans de la caspa, en mans d’inversions 
absolutament inqualificables des del  punt de vista de la cultura del 
nostre país? Quines mesures concretes proposarà per a evitar que la 
llengua respecte a   la qual s’han fet afirmacions tan pelegrines, 
com l’última d’Al-Russafí, siguen només una eina   electoral?

Li propose, senyor Camps, que reba la Federació d’Escola 
Valenciana, que subscriga les seues propostes per a la recuperació 
lingüística del País Valencià i, sobretot, que es garantesca que no 
tornarà a utilitzar el nostre primer senyal d’identitat com arma 
electoral. Que complisca el compromís que el seu propi partit va 
adoptar quan varen firmar la declaració d’Ares del Maestre. Li 
demane un compromís per a garantir un nou model de televisió 
valen- ciana pública, que emeta íntegrament en valencià. No es   
pot mantindre una Radiotelevisió Valenciana amb 1.000 milions 
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d’euros de deute, amb una qualitat ínfima i total- ment 
manipulada pel seu partit. Cal treballar per una Radiotelevisió 
Valenciana pública, de qualitat i en valencià  i que funcione des 
de l’austeritat, des dels recursos i la pro- ducció pròpia. 
Continuarem reclamant un consell superior de l’audiovisual amb 
independència i capacitat normativa    i sancionadora.

Aprofitaré per a dir-li que en defensa dels drets a la lliure 
circulació d’idees, en defensa dels drets d’expressió    i 
informació és inadmissible la censura que ha exercit el  seu 
govern impedint el desenvolupament de l’accés dels col·lectius 
socials a Radiotelevisió Valenciana i, sobretot,  és inadmissible la 
pressió antidemocràtica per a tancar les emissions de TV3 al País  
Valencià.

Senyor Camps, com vosté sap molt bé, la sostenibilitat 
mediambiental és un senyal d’identitat de les propostes polítiques 
del nostre grup parlamentari. I en aquest cas també sobra massa 
xarrameca. De nou les paraules i els  gestos en compte de les 
propostes i els   continguts.

Li proposem l’adopció d’una sèrie de mesures que suposen, en 
primer lloc, paralitzar la destrucció de més de 400 milions de 
metres quadrats del nostre territori. Senyor Camps, cal repensar el 
territori; cal establir una legislació clara que impedisca que es 
reclassifique i es planifiquen nous usos per al territori sense la 
garantia de recursos hídrics, energètics i de serveis suficients, 
mecanismes que puguen preveure el límit i la finitud del sòl i que 
contem- plen planificacions supramunicipals. És necessari un 
con- sens entorn del model urbanístic. No podem ajornar per més 
temps la redacció dels plans territorials; no podem con- tinuar 
planificant, ni executant infraestructures sense deci- dir 
prèviament quines són necessàries i quines no ho  són.

Respecte a la política de residus. Els grans abocadors que 
s’han projectat per a les zones de l’interior, especial- ment a 
Castelló i que a hores d’ara estan plantejades per a  la Vega Baixa 
i que en alguns casos s’han paralitzat momentàniament després 
d’importants mobilitzacions, supose que el seu govern ha apostat 
per una política que converteix l’interior del país en un gran 
abocador que albergue tot el que molesta en la costa i en les grans 
ciu- tats. Aquesta proposta és impossible d’assumir. És neces- 
sari canviar la política dels residus, minimització, reciclat- ge i 
sobretot gestió pública. Cal revisar el pla integral de residus  amb 
criteris ecològics.

Respecte al recursos hídrics nosaltres som clars, com hem 
sigut sempre. No és possible seguir tirant-li pedres a   la lluna. És 
necessari arribar a acords. El victimisme no resol els problemes. 
Li proposem que s’oblide de transva- saments, de propostes 
irrealitzables i porte un projecte concret  per  a  recuperar  els  
aqüífers,  per  a  aconseguir la recuperació integral del Xúquer i 
del Segura, de l’Albufera; per garantir la viabilitat dels rius 
valencians i protegir els nostres aiguamolls. El punt clau per a 
iniciar el procés de recuperació del riu Xúquer és la redacció del 
pla de gestió de conca fluvial, que deurà substituir  el vigent.  És 
necessari fer palesa la impossibilitat de satisfer totes les 
assignacions de recursos aprovats després del pacte Bono- 
Zaplana de l’any 1997. La redacció d’un nou pla de gestió de 
conca del Xúquer no pot repetir els errors de gestió de   la conca. 
L’estratègia dels grans propietaris castellano- manxecs d’incloure 
la denominada substitució de bombe- jos  és  absolutament 
inadmissible.

Només hi ha una manera de garantir els recursos per a tots i és 
realitzant una política d’estalvi, de depuració i de reutilització i no 
fent promeses d’increment suïcida de la demanda. Nosaltres estem 
disposats a buscar consensos sobre la nova cultura de l’aigua, a 
treballar perquè els ciu- tadans i els agricultors compartisquen 
criteris d’austeritat i repartiment solidari.

També és urgent i necessari un nou pla energètic valen- cià. 
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Haurem de parlar d’infraestructures. Volem  demanar-  li 
compromisos sobre l’actual traçat de l’AVE per l’Horta nord; 
volem parlar del tren Xàtiva-Alcoi, Sagunt-Terol- Saragossa, el 
tren Gandia-Dénia; el lliurament del peatge de l’AP-7. Temps 
tindrem de continuar reivindicant aques- tes infraestructures, 
d’evidenciar que  és  necessari  un model sostenible i 
territorialment equilibrat i també tin- drem temps de parlar de  
vivenda.

Aquestos dies ha estat en els mitjans de comunicació la qüestió 
dels possibles recursos de La Generalitat contra l’Estatut 
d’autonomia. Aquesta és una qüestió que no  admet trampes. 
Vostés i el Partit Socialista varen fer un Estatut on, malgrat les 
demandes d’Esquerra Unida-Els Verds, aleshores el nostre grup 
parlamentari, no varen  voler incloure la qüestió del finançament. I 
en estos moments el que cal és deixar-se de clàusules inanes del  
nostre Estatut. El que cal fer és negociar un model de finançament 
multilateral que permeta la suficiència finan- cera, no sols a la 
comunitat sinó també als ajuntaments, per a donar els serveis que 
necessiten els nostres   ciutadans.

Però això cal fer-lo des de l’honestedat. No és pot dir des del 
País Valencià que recapte l’estat central, nosaltres passarem de 
posar impostos, però després exigirem els diners necessaris per a 
prestar els serveis. Cal fer pedago- gia; cal fer pedagogia social; cal 
fer acords; cal exigir allò que ens correspon com a comunitat 
autònoma, però des de la corresponsabilitat. Perquè els serveis se 
presten des de tots els àmbits, i estat és tant el País Valencià com 
l’estat espanyol.

El que passa és que per a fer estes coses cal creure-  s’ho, cal 
tindre consciència de país, cal tindre autoestima. Este matí tots i 
totes hem tingut un minut de silenci pels soldats morts al Líban. 
Però a ningú se li ha ocorregut, dels qui estan asseguts en aquesta 
bancada i des d’aquesta ban- cada, a ningú se li ha ocorregut que 
demà és el 300 ani- versari del fi de la crema de la ciutat de Xàtiva 
i que, per tant, forma part de la reivindicació d’aquestes Corts, 
també forma part del nostre futur reivindicar la nostra història. Fa 
300 anys de la batalla d’Almansa. El dia 29 se celebrarà també el 
decret de Nova Planta que posava fi als furs del País Valencià. I jo 
els demane a totes les senyories d’a- questes Corts que fem una 
declaració institucional, perquè la recuperació també de la nostra 
història forma part de la manera de projectar el nostre  futur.

No voldria acabar la meua intervenció sense parlar d’una 
qüestió sobre la qual sempre es passa de puntetes. I és la falta de 
polítiques del seu govern per a garantir el compliment dels drets 
humans respecte a les persones que vénen d’altres països, d’altres 
continents per raons diver- ses i que malviuen moltes vegades 
sense que les adminis- tracions vullguen veure i actuar per a 
resoldre els greus problemes que pateixen aquestos  col·lectius.

Senyor Camps, vosté incomplix sistemàticament els seus 
compromisos en matèria d’atenció a la immigració, en matèria 
d’apostar per l’acceptació de la diversitat, evitant la manipulació i 
l’avanç de contravalors, com ara el racisme i la xenofòbia, que 
poden convertir una societat oberta, com la valenciana, en col·
lectius proclius al discurs de la por i la criminalització del 
diferent. Estem a temps, si volem, d’evi- tar el caldo de cultiu 
perquè nie l’ou de la serp.

Senyor Camps, vull que quede clar que les nostres pro- postes 
són ofertes per a modificar una situació en què els 
megaloprojectes, el model urbanístic, la crisi industrial i agrària, 
la política de privatitzacions i la corrupció genera- litzada són 
diverses cares d’una mateixa proposta política que té un objectiu 
clar: generar des de la gestió pública condicions favorables 
perquè determinats sectors empresa- rials i grups 
politicoeconòmics aconseguixen una extraor- dinària  acumulació  
de beneficis.

Per a nosaltres és evident que eixos beneficis extraor- dinaris 
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suposen una transferència massiva de rendes, des  de la immensa 
majoria de la població a unes poques mans; suposen generar una 
trampa, perquè tots i totes es conside- rem còmplices amb un 
repartiment de beneficis en què se’ns prometen unes poques 
molletes. Cal acabar amb les complicitats i amb la idea que a més 
consum, més benes- tar. Diuen vostés que és necessari apostar per 
les persones. Açò no és problema de paraules, és una qüestió 
d’actua- cions. Fins a on es pot arribar amb aquest model? 
Aquesta situació té límits i cada vegada més   evidents.

Però sobretot, senyor Camps, és necessari un important acord 
amb la ciutadania per a combatre la corrupció, no sols pels 
aspectes morals i ètics del problema. Cal comba- tre determinades 
polítiques, com les practicades pel seu govern, que són el viver de 
la corrupció. És necessari per- seguir penalment els corruptes, 
però sobretot és necessari acabar amb les polítiques que fomenten 
una corruptela  cada vegada més generalitzada. Cal dotar el País 
Valencià d’un nivell democràtic d’altíssim perfil. La primera de  
totes les propostes d’acord ha de ser un pacte per a recu- perar 
l’ètica, per a recuperar l’austeritat en la vida pública valenciana. 
Quan vosté vullga, nosaltres estem disposats. (Aplaudiments)
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El senyor Camps Ortiz:

Senyor president. Senyories.
Les eleccions del passat 22 de maig les han tornat a gua- nyar 

tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana, les han tornat a 
guanyar els set de cada deu alacantins, castellonencs i valencians 
que varen exercir el seu dret al vot evitant que altres usurparen la 
seua veu. (Aplaudiments) Les han tornat a guanyar totes les 
persones que viuen en una comunitat on la llibertat, la pluralitat i la 
tolerància reforcen diàriament el nostre sistema democràtic 
d’autogovern, basat en la Constitució espanyola i el nostre Estatut 
d’autonomia. (Aplaudiments)

Cada un dels vots que han anat a qualsevol de les vint-i- sis 
candidatures que se varen presentar en estes eleccions, o que s’han 
expressat en blanc, avalen la gran implicació de la nostra societat 
pels assumptes de tots. Cada vot és una veu que és escoltada, és 
una oportunitat per a millorar, és una indicació del camí que s’ha 
de seguir, és una mà més a l’ho- ra d’estirar del carro, és la 
confiança i la il· lusió que prote- gix un projecte polític. Des d’esta 
tribuna vull donar les grà- cies a tots els ciutadans per creure en la 
força, en la trans- cendència i en la utilitat del seu vot per a 
construir junts una societat més justa i més pròspera. 
(Aplaudiments)

També vull donar el meu reconeixement a tots els partits que 
han obtingut representació parlamentària en esta octava legislatura, 
per ser capaços d’aglutinar raons i emocions al seu entorn del seu 
projecte. I donar la benvinguda a tots aquells parlamentaris que 
formen part per primera vegada d’esta cambra.

En estes eleccions, els ciutadans de la Comunitat Valenciana 
han parlat amb rotunditat i amb claredat, han votat per la llibertat, 
per la igualtat d’oportunitats, per la família, per la vida, pel 
respecte, per la moderació i per l’ex- periència. Han votat pel 
futur, per la il· lusió, per l’ambició i per les ganes de continuar 
creixent junts, han votat per avan- çar i no donar ni un pas més 
cap enrere.

Señorías, desde que José Luis Rodríguez Zapatero ha estado al 
frente de un gobierno en el que, por cierto, también ha formado 
parte Alfredo Pérez Rubalcaba, España no ha dejado de 
retroceder, hemos retrocedido en lo económico. Hoy, en España, 
nos encontramos a niveles similares a los años 2005 y 2006: el 
PIB de los sectores como la construc- ción y el agrícola, así como 
el PIB nacional, ya se encuen- tran en niveles de 2006; el número 
de personas ocupadas es inferior a 2005; las exportaciones están 
prácticamente al mismo nivel; el consumo de los hogares ha 
vuelto a niveles del 2006; el consumo de electricidad es similar al 
consumi- do en 2006; el volumen de inversión exterior se ha 
reducido hasta niveles de 2005; y el nivel de la bolsa Ibex 35 de  
hoy
–en torno a diez mil puntos– está a un nivel inferior al de octubre 
de 2005.

Señorías, España ha retrocedido cinco años en lo econó- mico, 
pero también ha retrocedido en lo político. Algunas de las 
decisiones tomadas por el gobierno socialista han sido 
gravemente perjudiciales para la sociedad española: la rup- tura 
del pacto constitucional, de facto, a través de algún estatuto; la 
derogación del trasvase del agua del Ebro, con la consiguiente 
fragmentación de la unidad nacional de recur- sos naturales; la 
falta de interlocución con el principal parti- do de la oposición en 
los grandes asuntos nacionales prefi- riendo la negociación con 
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los partidos minoritarios; la apro- bación de la Ley de memoria 
histórica rompiendo con la tra- dición de la concordia nacional de 
los españoles; la parali- zación de la Ley de calidad de la 
enseñanza reabriendo el debate dogmático en torno a la 
educación en España; el cambio de aliados internacionales, de 
Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, a Cuba, 
Venezuela o Bolivia, y la pérdida de fuerza en la Unión Europea 
cedien- do lo que habíamos conseguido en el tratado de Niza.

El cúmulo de recortes sociales aprobados, subida de 
impuestos, subida de luz, agua y gasolina, ha eliminado las 
ayudas del cheque bebé a las familias, ha bajado el sueldo a 
profesores, a médicos y a todos los funcionarios, y nos hace 
trabajar más años para cobrar una pensión menor. Y la nego- 
ciación con ETA, rompiendo el pacto contra el terrorismo y las 
libertades, una negociación que ha permitido que los que apoyan 
a ETA entren en instituciones democráticas bajo la farsa de 
Bildu, un paso atrás para las víctimas y para los demócratas del 
País Vasco (aplaudiments) y el resto de España que luchamos por 
la paz y por la libertad. (Aplaudiments)

Señorías, la grandeza de la democracia es que se decide con el 
voto lo que se quiere y lo que no se quiere. Esta comunidad se ha 
levantado con el esfuerzo diario de sus gentes y con el apoyo de 
sus votos. Que nadie crea que puede pararla, engañarla o 
distraerla de su camino. Estamos decididos a salir adelante, a 
seguir adelante y vamos a con- seguirlo. Disfrutamos de una 
democracia que está muy viva y que cambia todo aquello que no 
funciona y que no le gusta, una democracia moderna que rechaza 
la agresividad, la violencia y el extremismo de los que no creen 
en nada. Para cambiar lo que no funciona no hay atajos, solo se 
con- sigue desde el trabajo en las instituciones democráticas.

En estas Cortes no hay espacio para la confrontación violenta 
y la ruptura antisistema; hay espacio para el  diálogo y la 
confrontación de ideas y de propuestas. Entre todos debemos 
transformar la indignación y el desorden en com- promiso y en 
respeto. (Aplaudiments)

Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana han optado libre y 
mayoritariamente por el proyecto político de centro- derecha que 
representa el Partido Popular, un proyecto cen- trado en las 
personas, en el empleo y en la sociedad del bien- estar. El Partido 
Popular obtuvo 1.211.112 votos en las últi- mas elecciones 
autonómicas y ganó en todas las comarcas con un apoyo 
abrumador. Por tercera vez, mi programa elec- toral ha sido elegido 
por los valencianos como su programa de gobierno. Por contra, la 
falta de ideas y propuestas de izquierda, su falta de arraigo en esta 
tierra y a la realidad de su gente, les han hecho perder elección tras 
elección –desde que soy presidente– apoyos, votos y diputados. 
(Aplaudiments)

En 2003, obtuve, siendo candidato del Partido Popular, siete 
escaños y casi cinco mil votos más que el resto de los grupos 
parlamentarios hoy aquí presentes; en 2011, hemos obtenido once 
escaños más y casi doscientos mil votos que toda la oposición junta. 
En 2003, siendo yo candidato y sumando los votos de los que 
representan a los tres grupos de la oposición, se obtuvo un resultado 
que ocho años más tarde ha avalado el discurso, el trabajo y el 
esfuerzo del gobierno que tengo el honor de presidir. Queda el 
principal partido de la oposición a más de medio millón de votos y 
los otros partidos de la oposición a más de un millón de votos de los 
votos obtenidos por el Partido Popular. Esto es demo- cracia: votos 
y escaños. (Aplaudiments) Los resultados de las elecciones del 
pasado 22 de mayo han configurado unas cortes con un grupo 
mayoritario más amplio, más unido y más centrado, y una oposición 
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más reducida y más dividida. En 2003 les dije: «Soy de los que 
piensan que la buena política siempre es constructiva y optimista, 
que suma y escucha, que no entiende que nadie se excluya o sea 
exclui- do de colaborar en la consecución del interés general.» 
Exactamente ocho años después sigo pensando lo mismo, y lo he 
demostrando alcanzando pactos con todos de casi todo: la reforma 
del Estatuto de autonomía; la estrategia territorial; los pactos 
valencianos por el crecimiento y el empleo; la estrategia de política 
industrial; los planes de competitividad de la empresa valenciana; el 
plan de finan- ciación de universidades; el plan de financiación de 
infraes- tructuras científico-tecnológicas; la mejora de las condicio- 
nes para el personal al servicio de la administración; el plan de 
conciliación de vida familiar y laboral del Consell; el pacto 
institucional por el empleo y por una asistencia sani- taria de 
calidad; el acuerdo con el sector citrícola; el pacto valenciano por la 
inmigración; el pacto local por la integra- ción y la asunción de 
todas las propuestas del sector agrario para seguir manteniéndolo 
como un sector estratégico y la constante defensa de sus intereses en 
España y en el ámbito
internacional.

Hemos creado un clima de diálogo y concertación, lle- gando a 
acuerdos con organizaciones empresariales y sindi- catos, 
agricultores, universidades, funcionarios, otras admi- nistraciones, 
partidos políticos... Y es mi voluntad continuar en esta línea para 
mantener la estabilidad institucional y la paz social como elemento 
fundamental del progreso. (Aplaudiments) Y les digo que hoy sigo 
dispuesto a llegar a acuerdos sobre aquellos aspectos concretos que 
mejoren la vida de los valencianos. Pero, también les digo que no 
estoy dispuesto a perder un segundo a la hora de tomar las deci- 
siones necesarias, nos lo exige la sociedad. Voy a formar un 
Consell preparado para gobernar, con más firmeza, decisión y 
liderazgo, un Consell que no mirará atrás, ni hablará del pasado y 
que estará comprometido únicamente con el pre- sente y con el 
futuro de todos.

Senyories, estem assistint a un canvi de mentalitat en la 
societat, un canvi que exigix solucions de gestió adaptades als 
nous reptes socials, un canvi que afecta la manera en què les 
institucions públiques se relacionen amb els ciutadans i la forma 
en què els ciutadans es relacionen amb les seues institucions. El 
repte al que ens enfrontem els polítics no ha de ser la victòria o la 
derrota electoral, sinó ser capaços de contribuir a millorar la 
nostra societat. Hem de fer més i millor amb menys, i hem de fer-
ho amb la màxima partici- pació dels ciutadans. Destinarem els 
nostres recursos a allò essencial i a reduir allò accessori. La 
Generalitat farà un gran esforç: menys conselleries, menys alts 
càrrecs, menys assessors i menys despeses per a aconseguir més 
sanitat, més educació, més protecció social i més ocupació. 
(Aplaudiments)

Hem de desterrar la idea que els diners públics no són de ningú 
i no són il· limitats. Els diners públics són de tots i hem 
d’utilitzar-los amb la mateixa atenció com si foren propis. Tots 
som responsables del seu bon ús i ningú ha d’exigir res que no 
vullga que es gaste perquè res és gratis. Demane a totes les 
administracions públiques i institucions la màxima austeritat. 
Però, que quede clar a tots que el Consell no reta- llarà cap dels 
pilars de la societat del benestar que hem cons- truït durant estos 
anys amb gran esforç. Les prestacions sanitàries, educatives i 
socials són intocables. Serem més eficients i més austers. 
(Aplaudiments)

Esta societat no es pot permetre tindre joves formats sense més 
expectativa que veure passar el temps sense poder iniciar un 
projecte de vida, ni tindre joves que no vullguen esforçar-se i 
sacrificar-se per a aconseguir les seues metes en la vida. El canvi 
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de mentalitat ha arribat per a quedar-se, els ciutadans ens 
exigixen responsabilitat a la classe política com a gestors d’allò 
públic, igual que ha d’assumir amb res- ponsabilitat les seues 
peticions i l’ús del que és de tots.

No podem defraudar les il· lusions de les persones caigu- ent en 
l’espectacle, el (inintel·ligible) ... o la complaença.

La societat ens exigix que fem tot el que siga necessari per a 
liderar l’eixida de la crisi econòmica, institucional i de confiança 
que està travessant Espanya.

És imprescindible demostrar als ciutadans amb fets, que 
podem confiar en els seus responsables polítics per a apor- tar 
solucions reals als seus problemes.

Estic convençut que, després de consolidar la funció i la 
participació dels partits polítics i de les autonomies en la 
democràcia espanyola, és moment de consolidar i reforçar la 
funció i la participació dels ciutadans.

Com a legisladors, tenim l’obligació d’impulsar les reformes 
que fomenten una major proximitat i connexió directa entre 
electors i diputats, que permeten una major par- ticipació dels 
ciutadans en els assumptes públics i una major responsabilitat 
dels diputats respecte als seus votants.

Per això, com vaig apuntar en l’últim debat de política general, 
proposaré a estes Corts una reforma del sistema electoral de la 
Comunitat Valenciana perquè dins de la Constitució els ciutadans 
puguen triar els seus diputats per circumscripcions uninominals, 
partint del nombre de repre- sentants de cada província.

Senyories, al principi de la dècada dels noranta les 
expectatives de la Comunitat Valenciana eren molt menors que 
les que tenim hui, inclús en un moment de crisi com l’actual. 
Érem una terra sense ambició en la qual no passa- va res, de la 
qual ningú parlava i per la qual ningú apostava.

Les quatre legislatures que ja ha governat el Partit Popular han 
servit per a demostrar que els valencians som capaços de fer el que 
ens proposem, de crear ocupació i de créixer a un ritme superior a 
la mitjana espanyola i europea. Quan parlem de la nostra realitat no 
hem d’oblidar el que hem aconseguit junts.

Som més que mai. Hem superat els cinc milions de valencians. 
València i Alacant són la tercera i quarta provín- cia més poblades 
de tota Espanya.

Som una de les regions més competitives d’Europa. Hem 
superat els 5.000 milions d’euros de PIB, tenim una població 
activa de dos milions i mig de persones i més de tres-centes 
cinquanta mil empreses. Comptem amb sectors productius líders 
en exportació i producció, com el turisme, l’automoció, la 
ceràmica, el calcer, el joguet, el moble, el tèxtil o l’agroalimentari.

Cada dia, un de cada cinc valencians s’està preparant per al 
futur en els nostres centres de primària, de secundària, Batxillerat, 
Formació Professional, universitats, i en centres de formació 
contínua i ocupacional.

Hem creat un sistema d’innovació excepcional, 8 uni- versitats, 
14 instituts tecnològics, 5 parcs científics i més de mil milions 
d’euros a l’any invertits en investigació i desen- rotllament.

Hem aconseguit l’autosuficiència energètica en l’abasti- ment 
de gas i en potència elèctrica instal·lada, sent quasi el 40% d’orige 
renovable.

Tenim un territori equilibrat i amb un gran potencial de futur. 
Som la primera comunitat autònoma en reutilització d’aigua; més 
del 40% del sòl està protegit i només el 5% està urbanitzat. I hem 
aprovat una estratègia territorial que ens ajudarà a traure el màxim 
profit de la nostra privilegia- da ubicació estratègica.

Ens estem convertint en la plataforma logística del sud 
d’Europa, gràcies al dinamisme dels nostres tres grans ports i a la 
potència del port de València –primer port de tot el Mediterrani i 
quint d’Europa en tràfic de contenidors–, grà- cies als nostres tres 
aeroports –un en cada província– i a estar a 90 minuts de Madrid 

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

..Ciutadania

..Institució

Topos 2

..Espanya

..Ciutadania

..Autonomia

..Espanya

..Ciutadania

..Ciutadania

..Comunitat

..Constitució

..Ciutadania

Topos 2

..Comunitat

..Terra

..Govern

..Espanya

..Europa

Topos 2

..Espanya

..Europa

..Regió

Topos 2

..Terra

..Comunitat

..Terra

..Europa

..Europa



en alta velocitat.
El nostre treball de projecció internacional ens ha fet més 

atractius que mai al món. Cada any ens visiten més de vint milions 
de turistes que ens convertixen en la tercera destinació turística 
nacional.

La Ciutat de les Arts i de les Ciències és el centre cultu- ral i 
d’oci més visitat d’Espanya, per damunt de l’Alhambra, el Prado o 
la Sagrada Família de Barcelona.

I ens hem convertit en la tercera comunitat amb major inversió 
estrangera. Per això, grans empreses industrials, de transport, 
tecnologia, innovació, culturals i de gestió d’àm- bit internacional 
ens han triat per a instal·lar-se com, per exemple, Ford, Microsoft, 
(inintel·ligible) ... Morgan, MSC, la Berklee, l’Agència Espacial 
Europea.

Hui tots hem de felicitar-nos per l’anunci realitzat fa dos dies 
per la multinacional Ford de comprometre’s a realitzar en la planta 
d’Almussafes la major inversió de la seua his- tòria: més de huit-
cents milions d’euros. Gràcies a la seua confiança en la Comunitat 
Valenciana, es garantix ocupació i prosperitat.

Hem multiplicat l’autoestima d’un poble que sap què vol i què 
pot. Un poble amb identitat pròpia, alegre i treballador que 
s’esforça al màxim per a assolir els seus objectius. Hem fet molt i 
ho hem fet bé. I tot ho hem aconseguit nosaltres els valencians.

Desde estas Cortes, quiero decir a todos los valencianos que la 
Comunidad Valenciana está preparada para salir la primera de la 
crisis. Estamos preparados, tenemos una gran comunidad, unos 
sectores productivos emprendedores, un sistema de innova- ción 
moderno, una situación estratégica privilegiada, y lo más 
importante, personas con ganas de esforzarse y trabajar para salir 
adelante.

Nuestro principal objetivo es volver a crecer como antes, 
volver a crear empleo como antes, volver a la senda de pro- greso 
y prosperidad que nunca deberíamos haber abandona- do. Y 
como siempre, vamos a alcanzar nuestros objetivos. Si lo 
hacemos todos juntos, vamos a conseguir todo lo que nos 
propongamos.

En ningún momento hemos dejado de trabajar, y algunos de 
los últimos indicadores constatan que vamos por el buen camino.

La Comunidad Valenciana ha sido la cuarta autonomía que 
más ha disminuido el desempleo en el mes de mayo y la cuarta 
que más lo ha creado.

En los tres primeros meses de 2011, el índice de nego- cios del 
sector servicios creció un 3,4%, muy por encima del 0,8% de 
España.

El número de turistas extranjeros que nos visitaron en los 
cuatro primeros meses de 2011 ha crecido un 10%, siendo la 
comunidad con mayor crecimiento por detrás de Canarias.

En el acumulado de enero a mayo de 2011, las matricu- 
laciones de vehículos industriales han experimentado un 
crecimiento del 20%, mientras que en España ha caído un 5%.

La inversión industrial registrada en el primer cuatri- mestre 
aumentó un 53% y en los tres primeros meses de 2011 se ha 
intensificado el dinamismo exportador, habiendo crecido un 16% 
las ventas al exterior con un diferencial a nuestro favor de 20 
puntos respecto a la tasa de cobertura española.

Señorías, tras una legislatura compleja en la que hemos tratado 
de amortiguar los efectos de la crisis que estamos sufriendo y tras 
el nuevo respaldo de los ciudadanos, es el momento de poner 
todos nuestros recursos en dar un nuevo impulso a la Comunidad 
Valenciana.

Como dijimos en el programa de gobierno que presenta- mos a 
los ciudadanos en las pasadas elecciones autonómi- cas, nuestras 
aspiraciones son claras: más empleo, más sociedad, mejor 
gobierno y mejor Comunidad Valenciana. Porque creando 
empleo y reforzando nuestra sociedad a tra- vés de un gobierno 
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sólido, austero y competente consegui- remos una Comunidad 
Valenciana aún mejor.

Mi próximo gobierno estará centrado en las siguientes áreas: 
gestionar todos los recursos materiales y humanos de la 
administración de La Generalitat con el máximo control y 
eficiencia; cuidar de la salud de los cinco millones de ciu- 
dadanos; hacer de la comunidad una tierra más justa y segu- ra 
para proteger la dignidad de todas las personas, especial- mente 
las más vulnerables; preparar nuestro capital humano, formando y 
educando para que niños, jóvenes y trabajado- res estén listos 
para afrontar los retos laborales que se nos presentan en un 
mercado global; dar una respuesta directa a nuestros sectores 
productivos y crear un marco favorable que impulse su actividad; 
planificar y ejecutar las grandes infraestructuras que necesitamos 
para continuar creciendo y desarrollar una estrategia territorial y 
del paisaje ordenada, coherente y sostenible; trabajar para 
preservar el cultivo y el cuidado de nuestra tierra con el agua 
necesaria. No dejare- mos de reivindicar el trasvase del Ebro, la 
continuidad del trasvase Tajo-Segura y el trazado idóneo del 
Júcar- Vinalopó. (Aplaudiments)

Conseguir que nuestra identidad, nuestros activos y atractivos 
hagan de este lugar el sitio perfecto para vivir, para visitar y para 
invertir, y contribuir a crear empleo para que España salga de la 
crisis en los próximos dos años.

Además, todas las iniciativas de mi acción de gobierno estarán 
presididas por tres grandes ejes prioritarios: en pri- mer lugar, 
impulsar la competitividad de nuestra economía para crear empleo; 
en segundo lugar, garantizar la sostenibi- lidad de la sociedad del 
bienestar sin recortes de prestacio- nes, y en tercer lugar, mejorar la 
eficiencia de la gestión de La Generalitat.

El paro es nuestro principal problema, y el empleo y el 
crecimiento económico son su solución. Con más empleo hay más 
ingresos. Y con más ingresos y una gestión más efi- ciente 
tendremos una sociedad del bienestar mejor.

Si cada pyme de la Comunidad Valenciana creara un puesto de 
trabajo nuestra tasa de paro estaría en el 9% –por debajo de la 
media europea–. Y si trabajasen los cinco millo- nes de parados 
que hay en España el incremento de deuda del último año de todas 
las comunidades autónomas no se habría producido y, además, se 
hubiese reducido a la mitad el incremento de la deuda de la 
administración del estado; una deuda que en el caso de la 
Comunidad Valenciana ha sido muy productiva, puesto que se ha 
destinado íntegra- mente a la inversión.

Senyories, tots estem vivint la dura realitat per la qual estan 
travessant famílies, amics i coneguts. La desocupació no ha 
respectat a ningú. Persones que després de tota una vida treballant 
estan plenes d’experiència i coneiximents i, ara com ara, tenen tot 
el seu potencial desaprofitat; jóvens més formats que mai que no 
troben en la seua terra una pri- mera oportunitat per a demostrar el 
que valen; empresaris i comerciants amb negocis que funcionen 
que han de tancar per falta de crèdit. Açò és el que ens ha 
d’indignar. Açò és el que ens ha de guiar en el nostre treball diari: 
crear ocupació, posar tot el nostre capital humà a treballar i que es 
torne a mirar i parlar de la Comunitat Valenciana com una regió 
dinàmica, privilegiada i de futur.

L’ocupació no la creen les administracions públiques; la creen 
les empreses, les pimes i els autònoms. Però les admi- nistracions 
sí que podem crear un entorn més favorable que impulse la 
competitivitat de la nostra economia i ens per- meta mantindre i 
crear noves ocupacions.

En estos anys hem ajudat a les nostres empreses mitjan- çant els 
plans de competitivitat sectorials i mitjançant el pla Confiança, 
plans als quals hem destinat més de 1.500 milions d’euros.

Des de La Generalitat, continuarem exigint al Govern d’Espanya 
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que assumisca les reformes imprescindibles per a la nostra 
economia i continuarem treballant al màxim en el marc de les 
nostres competències. Per això treballarem prin- cipalment en: que 
el nostre sistema educatiu des de primària fins a la universitat, 
passant per la Formació Professional, estiga orientat cap a 
l’ocupació, reforçant la cultura de l’es- forç, el respecte i l’autoritat 
en les aules; potenciant l’apren- dre a emprendre en els nostres 
jóvens, i incorporant de manera progressiva el coneiximent de 
l’anglés i la seua uti- lització com a llengua vehicular en tot el 
sistema formatiu, (aplaudiments) igual que hem fet en l’idioma 
valencià.

És una realitat incontestable que des que governa el Partit 
Popular el valencià està més fort que mai. (Aplaudiments) Gràcies 
que hem incrementat un 140% el nombre de línies de valencià, hui 
estudien en la nostra llen- gua el triple d’alumnes de l’any 1995.

També recolzarem als nostres emprenedors, ajudant-los a 
arrancar els seus negocis i aconseguint que els tràmits burocràtics 
no siguen un fre a les seues idees.

Incentivarem l’acció conjunta de les nostres empreses i 
l’augment de la seua direcció, afavorint la constitució d’a- liances 
empresarials. Ajudarem les nostres empreses a accedir al 
finançament necessari per a invertir i continuar funcionant.

Estimularem un entorn innovador que traga el màxim partit de 
les nostres universitats, parcs científics i xarxa d’instituts 
tecnològics. Obrirem les portes dels mercats internacionals més 
ren- dibles als nostres sectors productius, acompanyant-los en els 
seus primers passos, i reforçarem la nostra projecció inter- 
nacional per a atraure més turisme i més inversió.

Invertirem en aquelles infraestructures productives que 
milloren la nostra competitivitat, prioritzant les logístiques i les 
de transport ferroviari, per a convertir-nos en la platafor- ma 
logística intermodal més important del Mediterrani.

Reduirem els costos energètics de la nostra economia, 
promovent l’estalvi i la millora de l’eficiència energètica dels 
nostres sectors productius.

Reformarem i modernitzarem el nostre sistema d’atenció als 
desocupats, donant-los un tracte més personalitzat i ade- quat a 
les seues necessitats per a obtindre millors resultats.

I continuarem amb una política fiscal que no puge els 
impostos, estimulant l’activitat econòmica, en compte de castigar-
la.

Señorías, la dignidad y la calidad de vida de las personas que 
viven en esta comunidad están directamente relaciona- das con la 
calidad de la convivencia y de las prestaciones sociales que 
garantizan su bienestar.

Hoy somos muchos más que antes, un millón más. Pero 
incomprensiblemente no recibimos los fondos del estado 
necesarios para atenderlos a todos. Por eso, garantizar la 
sostenibilidad de la sociedad del bienestar, que hemos alcan- zado 
para todos sin recortar prestaciones, será mi segundo gran eje de 
gobierno.

La sanidad y la educación son dos políticas imprescindi- bles 
de nuestro proyecto político. Por eso, desde que soy presidente, 
hemos hecho la mayor inversión en infraestruc- tura de la historia, 
poniendo en funcionamiento un hospital al año, un centro de 
salud al mes y un colegio a la semana. Un total de 400 colegios, 
98 centros de salud, 8 hospitales y 3 centros de investigación 
sanitaria.

Nueve de cada diez funcionarios de La Generalitat están 
trabajando por la salud y la educación de los valencianos. Son el 
alma de nuestro sistema. Y desde 2003 hemos incor- porado 
24.000 nuevos profesionales, uno de cada cinco. (Aplaudiments)

Con el mismo número de alumnos, hemos incrementado un 
50% la plantilla de profesores, llegando a los 51.854. Y hemos 
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disminuido la ratio de pacientes por profesional sani- tario de cien 
a ochenta.

Hemos demostrado que somos capaces de atender a las 
personas en situación de dependencia. La segunda autono- mía de 
España con mayor porcentaje de personas valoradas y el 75% de 
los dependientes severos y graves ya están sien- do atendidos.

Grandes logros que nos animan a seguir trabajando. Por ello, 
mantendremos las políticas sociales como nuestra prio- ridad 
numero 1 en los presupuestos de La Generalitat. Unos 
presupuestos (aplaudiments)... Unos presupuestos en los que año 
a año se ha incrementado su peso hasta situar a la Comunidad 
Valenciana como la primera autonomía de España en esfuerzo 
presupuestario, en políticas sanitarias, educativas y de asistencia 
social.

Avanzaremos en la mejora de la calidad de los servicios 
públicos optimizando la gestión de los recursos disponibles y 
potenciando la figura de nuestros profesionales a través de 
incentivos por objetivos.

Profundizaremos en la igualdad de oportunidades y en la 
cohesión social de todos los ciudadanos, garantizando su acceso a 
la mejor educación y sanidad posible en todos los puntos del 
territorio.

Ampliaremos la libertad de elección de los ciudadanos, 
estimulando una sana competitividad entre los servicios públicos 
que mejore la calidad de todo el sistema.

Garantizaremos que las familias puedan educar a sus hijos en 
los centros educativos que consideren más conve- nientes.

Y aseguraremos que todos los ciudadanos puedan elegir médico 
y centro sanitario.

Fomentaremos la corresponsabilidad de gestores y usua- rios en 
el funcionamiento y buen uso de los servicios públi- cos, porque 
muchas pequeñas actuaciones hacen grandes movimientos.

Incrementaremos la coordinación de todos los recursos ya 
disponibles en nuestra comunidad y la cooperación con la 
iniciativa privada para garantizar y mejorar la calidad de las 
prestaciones sociales.

Y continuaremos, en colaboración con la sociedad civil, siendo 
solidarios con aquellas personas y familias que peor lo están 
pasando.

Señorías, la actual situación económica por la que atra- viesa 
nuestro país requiere del esfuerzo de todos, y en espe- cial de las 
administraciones públicas y de sus cargos públicos. Por eso, el 
tercer gran eje de mi programa de gobierno para la legislatura que 
comienza será mejorar la eficiencia de la gestión pública. Una 
gestión pública que no ha dejado de mejorar en estos años gracias 
al compromiso de sus pro-
fesionales.

Desde aquí quiero felicitar a funcionarios, personal público y 
altos cargos por el trabajo desarrollado en una labor muchas veces 
no reconocida, pero imprescindible para garantizar el progreso de 
nuestra sociedad del bienestar.

El pasado 3 de junio, el pleno del Consell alcanzó un acuerdo 
sobre medidas de gestión y austeridad para la efi- ciencia del 
gobierno valenciano. Un acuerdo que será nues- tra base para 
seguir trabajando con el objetivo primordial de mejorar la gestión 
de La Generalitat y conseguir la máxima eficiencia. Un acuerdo 
que conlleva los siguientes compro- misos: la reducción y control 
del gasto de La Generalitat y de todo el sector público para hacer 
más con menos, mante- niendo los niveles de inversión.

Quiero recordarles que ya estamos realizando un gran esfuerzo 
de contención del gasto y mejora de la gestión. En los dos últimos 
años hemos aprobado dos planes de austeri- dad que nos han 
permitido ahorrar más de mil millones de euros. Somos una de las 
cuatro comunidades autónomas que más ha recortado el gasto 
corriente. Y además somos los únicos, junto al País Vasco, que en 
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lugar de reducir la inver- sión productiva la hemos mantenido.
Precisamente por ello, el País Vasco y nosotros fuimos los 

únicos en 2010 que reducimos el desempleo. Y, según los datos del 
ministerio del primer trimestre de 2011, la Comunidad Valenciana 
sigue reduciendo el gasto corriente y sigue incrementando la 
inversión productiva.

El segundo compromiso de este acuerdo es la reorgani- zación y 
reestructuración del sector público para adaptar su estructura 
administrativa a las nuevas necesidades y exigen- cias de la 
sociedad actual, reduciendo su tamaño y profesio- nalizando su 
organización. No hay que olvidar que ya se ha puesto en marcha 
una reorganización del sector público valenciano que afecta a 80 
entidades públicas.

Somos la tercera comunidad autónoma con menor número de 
funcionarios por cada cien habitantes. Según la última encuesta de 
la población activa, la Comunidad Valenciana es, tras Cataluña y 
La Rioja, la que menos pro- porción de funcionarios tiene entre 
asalariados, el 17%,   es decir, cuatro puntos menos que la media 
nacional. En otras comunidades autónomas gobernadas por el 
Partido Socialista, al contrario, es el 34% o el 27% el número de 
funcionarios en relación a las personas que trabajan.

Somos la tercera administración autonómica con menor gasto 
de funcionamiento por habitante y la segunda con menos 
entidades de sector público por millón de habitante. Y también 
somos la comunidad que tiene un menor coste de sus altos cargos 
para los ciudadanos en relación a las tres grandes comunidades de 
España.

Además de reducir el gasto y reorganizar el sector públi- co, 
nos comprometemos:

A la modernización de la administración y el uso intensi- vo 
de las nuevas tecnologías para reducir las cargas adminis- 
trativas, los costes de gestión y los tiempos de tramitación.

La no duplicación de servicios públicos entre distintos 
organismos y administraciones.

La colaboración estrecha entre el sector público y el sec- tor 
privado en la gestión, construcción y mantenimiento de los 
servicios públicos de sanidad, educación, transporte público y 
sector cultural, entre otros.

La simplificación de las normativas, regulaciones y requisitos 
autonómicos para incentivar la actividad econó- mica y obtener 
una mayor seguridad jurídica. Proponemos menos normas y más 
sencillez de aplicar. Y a la promo- ción de una administración 
más abierta a la participación de los ciudadanos y más sensible y 
transparente a sus demandas.

Senyories, estos han sigut els meus primers compromi- sos. I 
per a complir-los actuarem des del primer dia, no hi ha temps que 
perdre. Els anuncie les primeres mesures, que abordaré si obtinc 
la seua confiança per assumir la presi- dència de La Generalitat.

Formaré un govern més xicotet i establiré un contracte- 
programa per als alts càrrecs que permeta un control quali- tatiu i 
quantitatiu dels servicis prestats.

Els pròxims pressupostos de 2012 es realitzaran en un sostre de 
despesa que inclourà almenys la reducció del 15% de la despesa 
corrent i del 30% de les subvencions i transfe- rències de capital 
respecte al primer pressupost d’austeritat. La reducció dels 
pressupostos destinats als alts càrrecs assessors i llocs intermedis. 
I la reducció del pressupost des- tinat a ens, societats i fundacions 
del sector públic valencià. Immediatament iniciarem una nova 
ronda de contactes amb els agents econòmics i socials per a 
identificar aquelles traves que dificulten l’activitat econòmica i 
consensuar les mesures que en l’àmbit de les nostres 
competències es pugu-
en adoptar.

Impulsarem una simplificació d’urgència d’aquelles nor- mes 
autonòmiques que frenen l’activitat econòmica.
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Crearem una junta general de contractació i compres, que 
centralitzarà i avaluarà els contractes de l’administració 
autonòmica.

Centralitzarem la tresoreria de les empreses públiques i 
organismes dependents de La Generalitat. Posarem en marxa la 
unificació de la gestió de les nostres empreses públiques en dos 
grans grups: un, per a les empreses desti- nades a la inversió en 
infraestructures, i un altre per a la prestació de servicis.

Establirem excepcions fiscals en els tributs propis de   La 
Generalitat  per a les noves empreses del cent per cent  el primer 
any i del 50% el segon any. I incorporarem el cri- teri de renda 
per càpita familiar als barems de les ajudes públiques perquè 
tinguen en compte el nombre de mem- bres de la  família.

Seguidament, aprovarem un catàleg de servicis, compe- 
tències i recursos de les administracions de la comunitat que 
servirà de base per a l’eliminació de duplicitats en la nostra 
comunitat.

Acabarem la simplificació de càrregues administratives en un 
30% per a ciutadans i empreses. Establirem l’accés i la participació 
efectiva dels ciutadans en les actuacions, decisions públiques i 
altres informacions elaborades per l’administració.

Posarem en marxa els centres escolars d’iniciativa social per a 
facilitar la lliure elecció de centres als pares. I facilita- rem que els 
horaris dels centres d’educació infantil i primà- ria contribuïsquen 
a la conciliació de la vida familiar i labo- ral. Unes mesures que 
produiran un estalvi estimat de més de mil cent milions d’euros a 
l’any.

Senyories, la Comunitat Valenciana és una part impor- tant 
d’Espanya. Compartix el seus èxits i els seus fracassos. I és una 
part important de la solució als seus problemes, els nostres 
problemes. Per a tornar a crear ocupació, impulsar la recuperació 
econòmica i garantir la sostenibilitat de la socie- tat del benestar és 
imprescindible una Espanya unida, forta i lleial.

Els set anys de govern socialista han tornat a suposar per a 
Espanya un pas enrere en el camí cap a la modernitat i la 
prosperitat. Han suposat la divisió entre espanyols bons i roíns, 
entre partits polítics bons i roíns i entre comunitats autònomes 
bones i roïnes.

Per a la Comunitat Valenciana estos set anys han suposat una 
condemna a l’oblit, han suposat la discriminació en matèria 
d’aigua, d’infraestructures, de seguretat i de finan- çament 
autonòmic. Un finançament autonòmic que no reco- neix la realitat 
dels cinc milions de persones que viuen en esta comunitat i que 
suposa que cada valencià reba 337 euros menys que la mitjana dels 
espanyols, com es reflectix en l’informe que va presentar la 
comissió d’experts inde- pendents davant d’estes Corts.

No deixarem de reclamar el que ens correspon. I per això 
exigirem a l’estat l’AVE a Alacant i a Castelló, i la inclusió del 
corredor mediterrani a la xarxa europea del transport i la inversió 
necessària per a la seua execució al llarg de tota la comunitat.

I continuarem exigint «aigua per a tots». Nosaltres hem complit 
amb la nostra part del transvasament de l’Ebre invertint 1.400 
milions d’euros en depuració, reutilització, modernització de 
regadius i millora de l’abastiment. Ara només falta que el govern 
pose la tuberia. (Aplaudiments)

No anem a resignar-nos a la inacció i a la improvisació d’un 
govern en liquidació, que, després d’haver convertit la crisi 
econòmica en una crisi social, l’única cosa que oferix als espanyols 
és un vicepresident en permanent campanya electoral.

España necesita un nuevo impulso, un gobierno que gobierne, 
un gobierno que tome decisiones, un gobierno que defienda 
nuestros intereses en España, en Bruselas y en el mundo.

Para evitar responsabilidades algunos han apuntado a las 
comunidades autónomas como responsables de la crisis. Desde 
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aquí les digo que las comunidades autónomas gasta- mos cuatro de 
cada diez euros que gastan las administracio- nes públicas en 
España y que como media destinamos siete de cada diez euros a 
sanidad, educación y política social. En la Comunidad Valenciana, 
ocho destinamos a políticas sociales. (Aplaudiments)

Además, en regiones como la nuestra hemos tenido que asumir 
la construcción de infraestructuras. Sólo en los últi- mos ocho años 
hemos destinado 18.000 millones de euros para la construcción de 
carreteras, transporte público,  colegios, universidades y hospitales. 
5.400 millones de euros en colegios, institutos, universidades, 
centros de salud y hospi- tales. 4.500 millones de euros en 
carreteras, transporte públi- co y puertos. 3.000 millones de euros 
en depuradoras, sane- amiento, plantas de residuos, vivienda y 
actuaciones en espa- cios naturales. 2.700 millones de euros en 
sectores producti- vos, suelo industrial, infraestructuras agrícolas y 
turísticas. Y
1.000 millones de euros en infraestructuras sociales, de aten- ción 
a mayores, personas con discapacidad y juzgados.

Unas inversiones que son productivas para la Comunidad 
Valenciana. Como ejemplo, de cada euro inver- tido en grandes 
proyectos y eventos, hemos obtenido más de dos euros de 
impacto económico beneficioso. Aun así, aun así, incluso las 
agencias de medición de riesgos internacio- nales consideran que 
la importancia de la deuda de las comunidades autónomas sobre 
el conjunto de la deuda sobe- rana española es muy pequeña. No 
somos el problema, somos la solución.

Por eso, desde la Comunidad Valenciana vamos a pro- poner 
al resto de comunidades la aplicación de cinco gran- des 
principios.

El primero, la lealtad. No podemos hacer un estado pequeño y 
débil que no sea capaz de defender nuestros inte- reses en el 
exterior. Tenemos que fortalecer la marca «país España» y apostar 
por una España doblemente leal: con el futuro de la nación y con 
el futuro de cada una de sus comu- nidades autónomas. 
(Aplaudiments)

Segundo, la cooperación. Tenemos un proyecto común y la 
colaboración entre territorios fortalece tanto al estado como a 
cada una de las comunidades autónomas. Por ejem- plo, el 
corredor mediterráneo que estamos defendiendo todas las 
comunidades autónomas españolas del arco medi- terráneo y en 
donde nosotros estamos en el centro de la actuación y de la 
expectativa.

Tercero, la coordinación. El estado tiene que liderar las 
grandes políticas nacionales y coordinar las políticas comu- nes 
dentro del marco de las competencias de las comunida- des 
autónomas. Es imprescindible homogeneizar las legisla- ciones, 
que actualmente suponen una barrera a la unidad de mercado en 
materia como el suelo, el agua, la energía, el comercio.

Cuarto, la solidaridad. Los recursos que hay en cada 
comunidad autónoma son de todos los españoles. Y para avanzar 
juntos hay que distribuirlos en cada momento allí donde sean más 
necesarios para el conjunto, el agua o la electricidad. 
(Aplaudiments)

Y quinto, la austeridad. Un cambio de mentalidad para 
rentabilizar al máximo los recursos disponibles y gestionar con 
eficiencia cada euro de dinero público.

Austeridad, solidaridad, cooperación, coordinación y lealtad, 
cinco principios para que las comunidades autóno- mas 
contribuyan a que España vuelva a ocupar el lugar que le 
corresponde.

Señorías, desde aquí me comprometo, como president de La 
Generalitat, a trabajar con el gobierno de la nación y con el resto 
de comunidades autónomas para ejecutar las refor- mas 
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estructurales imprescindibles en España.
Me comprometo a trabajar por una reforma del sistema 

educativo que responda a las necesidades reales de nuestros 
jóvenes; por una reforma fiscal que incentive la inversión, el 
ahorro y el empleo; por las reformas del mercado laboral que 
impulsen la contratación y que favorezcan la producti- vidad; por 
una reforma energética que consiga que seamos más eficientes; 
por una reforma de las administraciones públicas que establezca 
un reparto competencial claro y que elimine duplicidades. Y 
también por una reforma legislativa que simplifique y establezca 
normas claras y eficaces, una reforma que, con carácter 
inmediato, impulsaré entre el resto de presidentes autonómicos 
para garantizar la unidad del mercado. (Aplaudiments)

La situación económica exige decisión y valentía en la toma de 
decisiones. No podemos aplazar durante más tiem- po las reformas.
Y si el Gobierno de España no quiere ponerlas en marcha, me 
comprometo a que la Comunidad Valenciana trabajará junto al 
resto de comunidades autóno- mas gobernadas por el Partido 
Popular, la inmensa mayoría, para empezar a construir el cambio 
necesario en España. (Aplaudiments)

En la Comunidad Valenciana ya nos estamos preparando para el 
día después, un día justo después de que el Partido Popular 
gobierne en España. Estamos creando el marco más favorable para 
nuestras empresas, para ayudarles a crecer, a innovar, a invertir, a 
vender en el extranjero, a quitarles todas las normas que les frenen 
su actividad. Una sociedad que garantice la sostenibilidad, la 
calidad y la excelencia de nuestra educación, sanidad y servicios 
sociales. Unas pres- taciones sociales que todas juntas consoliden 
nuestra socie- dad del bienestar al servicio de todas las personas 
que vivi- mos en esta comunidad.

Y estamos trabajando para hacer una administración más 
pequeña, más eficiente, más moderna y más activa al servi- cio de 
todos los ciudadanos. Una comunidad que está pre- parada para el 
día después, para el día en que cambie el gobierno y para el día en 
que la economía vuelva a reacti- varse.

Señorías, en 2012 se cumplen treinta y cinco años de la firma de 
los Pactos de la Moncloa, un hito de nuestra histo- ria reciente que 
concluyó con la aprobación de nuestra Constitución el 6 de 
diciembre de 1978.

Todos los demócratas fuimos capaces de unirnos en torno al 
objetivo fundamental de conducir a España a las más altas cotas de 
estabilidad política, económica y social. Hoy todos los demócratas 
debemos unirnos de nuevo para recuperar el mismo espíritu y la 
misma altura de miras y volver a ser modelo y ejemplo mundial de 
cordura y de visión política. (Aplaudiments)

Los españoles nos merecemos un gobierno que no les engañe, 
que no les divida, que trabaje por tender puentes entre demócratas 
y que sea capaz de defender las bases del estado de derecho que 
tanto nos ha costado alcanzar. (Aplaudiments)

En las pasadas elecciones, los españoles han votado 
mayoritariamente al Partido Popular en las comunidades 
autónomas y en la mayoría de los ayuntamientos de España, han 
confiado en nuestra forma de gestionar y en nuestro modo de hacer 
política.

El mismo fenómeno que se está produciendo en toda Europa, 
donde cada vez son más los gobiernos que apuestan por la buena 
gestión de los gobiernos de centro.

Europa se tiñe de azul, de azul europeo. Veintidós países de los 
veintisiete miembros de la Unión Europea han recha- zado la 
ineficiencia de las viejas políticas de la izquierda, una... 
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(aplaudiments) una transformación a la que pronto se sumará 
España, en cuanto el gobierno socialista permita que los españoles 
decidan. (Aplaudiments)

Soy consciente de la gran responsabilidad que asumimos los 
representantes del Partido Popular. Por quinta vez hemos recibido  
la  confianza  de  los  ciudadanos,  porque   hemos demostrado que 
cumplimos con nuestros compromisos, que creemos en esta tierra y 
que gobernamos para mejorarla.

Hemos estado a la altura de nuestras ambiciones. Sin duda, la 
Comunidad Valenciana ha dado un salto cualitati- vo y 
cuantitativo hacia la modernidad, el progreso y el bienestar.

Todo lo que hemos hecho y hemos invertido a lo largo de 
estos últimos años nos servirá para dar el nuevo impulso que 
necesita la Comunidad Valenciana y España.

Senyories, com a president de La Generalitat i com a valencià, 
he tingut el gran privilegi de participar en el govern d’este gran 
projecte que és la Comunitat Valenciana. He comptat amb 
l’entusiasme i l’esforç constant de mol-
tes persones que han contribuït a aconseguir que una gran part 
dels somnis d’alacantins, castellonencs i valencians s’hagen fet 
realitat.

Agraïsc als consellers, als seus equips, als diputats del Grup 
Popular i a la societat civil en general el suport rebut en estos 
anys.

Amb la satisfacció d’haver complit amb el meu deure, em 
dirigisc als valencians per a dir-los que si obtinc la con- fiança de 
Les Corts, formaré un govern fort que aportarà solucions reals a 
les preocupacions de la gent. (Aplaudiments)

Hui comença una nova legislatura, una nova legislatura. S’obri 
una nova etapa, una nova etapa. Ens enfrontem a una nova forma 
de fer política que afecta la manera de gestionar els recursos 
públics i a la forma en què les institucions públiques i els polítics 
es relacionen amb els seus ciutadans. Hem de fer més amb menys, 
hem de preservar les polí- tiques socials amb uns recursos més 
limitats i hem de fer front a la principal prioritat de tots, que és la 
creació d’ocu-
pació.

Una nova etapa que es decisiva també per al futur de la nostra 
nació, en què les comunitats autònomes hem de tre- ballar unides 
amb un nou govern que afronte amb valentia les reformes 
necessàries.

Estic preparat per a abordar esta nova etapa i per a con- tribuir 
a donar a la Comunitat Valenciana i a Espanya l’im- puls que 
necessiten. I em compromet a continuar treballant amb el mateix 
entusiasme, compromís i entrega del primer dia.

No hi ha major honor que servir als interessos d’esta terra, no 
hi ha major orgull que servir als meus conciuta- dans, no hi ha 
major satisfacció que aconseguir que tots els valencians ens unim 
per a continuar fent que la Comunitat Valenciana siga la millor.

Demane la seua confiança perquè crec en la capacitat d’este 
poble emprenedor per a afrontar els reptes del present i conquistar 
el seu futur, perquè crec... (aplaudiments) per- què crec en la 
fortalesa de la nostra identitat singular i única, de la nostra 
història singular i única i de les nostres tradi- cions, les 
valencianes. (Aplaudiments) Perquè crec en el potencial del 
nostre territori i en la riquesa de la nostra terra per a aconseguir el 
que ens proposem; perquè vull una Comunitat Valenciana i una 
Espanya que s’alcen unides per a continuar sent grans i fortes; 
perquè vull una Comunitat Valenciana i una Espanya que tornen 
a ser exemple d’Europa i el món; perquè vull millorar la vida i 
tornar la il· lusió a les persones i a les famílies que hui ho estan 
pas- sant malament.

Senyories, els demane, amb tota humilitat, la seua con- fiança 
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per a tornar a ser el president de tots els valencians. 
(Aplaudiments)

Moltes gràcies. (Aplaudiments)150



El senyor Alarte Gorbe:

Senyor president.
Senyories, vull començar la meua primera intervenció davant 

d’aquesta cambra que reflectix la voluntat expressa- da pel poble 
valencià el passat 22 de maig en les urnes, per a traslladar la 
voluntat inequívoca i clara del Grup Socialista i la meua pròpia de 
treballar al servei dels cinc milions de valencians i valencianes que 
resideixen a la Comunitat Valenciana.

Aquesta és la nostra vocació, aquest és el nostre com- promís i 
aquest serà el treball fonamental que desenvolupa- rem al llarg dels 
pròxims quatre anys en el paper que els ciu- tadans i les ciutadanes 
ens han assignat, en el paper d’una oposició útil, constructiva, que 
aspira a ser alternativa de govern.

Només conéixer els resultats electorals del 22 de maig vaig 
telefonar al candidat del Partit Popular a la presidència de La 
Generalitat, al senyor Camps, per a felicitar-lo perso- nalment. No 
vaig trobar resposta a la meua cridada, senyor Camps, però vullc 
aprofitar que estem ací, davant de les Corts Valencianes, davant 
dels representants dels ciutadans i ciutadanes, i, ara sí, felicitar-lo, 
senyor Camps, pública- ment per la seua victòria, a vosté i al Partit 
Popular. No insistixca en explicar-mos moltes vegades les victòries 
del seu partit ni la del 22 de maig, nosaltres som uns demòcra- tes, 
jo el felicite i reconec plenament la seua victòria i la confiança que 
el poble valencià ha posat en vosté.

Utilitze aquesta majoria, senyor Camps, per a exercir les 
responsabilitats i les competències, les amples responsabili- tats 
que la Generalitat valenciana té d’acord amb el nostre Estatut per a 
lluitar contra la crisi, per a lluitar contra l’atur. Per això, senyor 
Camps, hui esperava, sincerament, que la seua intervenció davant 
de les Corts Valencianes fóra per a parlar de la Comunitat 
Valenciana, per a canviar d’època i de temps, per a donar-mos a 
tots una lliçó d’altura política, per a parlar amb sinceritat de 
consens en un ampli paquet d’ofertes de pactes i acords amb totes 
les forces polítiques, per a demostrar un tarannà diferent, el que se 
pot exercir quan se té tanta confiança dels ciutadans i les 
ciutadanes.

Lamente profundament, senyor Camps, que vosté haja pujat hui 
ací no a parlar dels valencians i les valencianes, sinó de Zapatero i 
a fer un míting en favor de Rajoy. (Aplaudiments) Senyor Camps, 
jo sí parlaré de la Comunitat Valenciana, de com van a viure els 
valencians i valencianes en la pròxi- ma dècada, de quins són els 
nostres problemes i el moment de dificultat que vivim. Senyor 
Camps, vosté, a més, en lloc de propostes, consens, pacte, el seu 
discurs de sempre, el míting per a Rajoy i planes, programes, més 
plans, més plans, i vosté, senyor Camps, sap millor que ningú que 
no té recursos per a ningun d’eixos plans i que no són més que una 
suma d’anuncis propagandístics, els de sempre, com sempre, res 
nou en l’horitzó a pesar dels problemes i les greus dificultats que 
travessa la Comunitat Valenciana.

La crisi econòmica ens ha afectat més que a altres comu- nitats 
autònomes. La crisi econòmica ens ha generat més atur i més 
dificultats que a altres comunitats autònomes, i els valencians i 
valencianes esperen, senyories, de nosaltres res- postes de veritat, 
propostes de veritat i no mítings ni eludir responsabilitats. 
Nosaltres compareixem en aquest debat d’investidura, senyor 
Camps, volent assumir responsabili- tats des de la voluntat certa 
de col·laborar.

Un exemple de la demanda dels valencians i valencianes de 
resposta és el sorgiment del moviment 15-M. Evidentment, la 
violència sempre deu ser eradicada, evi- dentment, les actuacions 
aïllades mai deuen ser confoses amb idees i plantejaments vàlids. 
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Crec sincerament que el 15-M és una expressió de llibertat i que 
n’hi han valors posi- tius que cal escoltar i que cal tindre en 
compte.

Ens trobem en una època complexa, de dificultats, en un 
moment difícil per a prendre decisions, com li dia abans, però, 
senyor Camps, els objectius deuen estar molt clars, se juguem 
molt: canvi de model econòmic, reactivació econò- mica, creació 
d’ocupació i la millora del benestar dels valen- cians i les 
valencianes.

Senyor Camps, abandone les excuses, abandone els mítings, 
deixe de buscar algú per a tirar-li la culpa, assu- mixca les 
responsabilitats i governe, una cosa tan senzilla com governar. 
(Aplaudiments)

Des de 1995 vosté i els seus governs s’han dedicat a fer una 
única aposta, una aposta sense límits per l’economia especulativa, 
una aposta sense límits per la construcció, una aposta sense límits 
pels grans esdeveniments, per la propa- ganda i per l’excés, sense 
cap límit i sense cap consciència de la capacitat del nostre 
territori, de la necessitat de preser- var-lo, sense cap consciència 
que la despesa i el deute tenien límits. Mire, senyor Camps, com 
han acabat les caixes d’es- talvis a la nostra terra.

Però, sobretot, senyor Camps, té de ser vosté conscient de la 
realitat eixa que nega i eixa realitat que no vol reco- néixer, la 
més dramàtica, l’única preocupació dels socialis- tes valencians, 
l’única preocupació que deuria tindre, senyo- ries, aquesta 
cambra, l’atur. Tenim més atur que la resta d’Espanya, i cal 
analitzar-ho.

Al País Basc, a Navarra, a Madrid, La Rioja o Cantàbria, 
presenten taxes d’atur molt més reduïdes. Si tinguérem la taxa 
d’atur del País Basc no tindríem 500.000 valencians en l’atur, sinó 
que almenys una gran part d’ells, 200.000, si tin- guérem la taxa 
de Madrid, i milers i milers, si tinguérem la del País Basc, hui 
tindrien treball. Eixa és la realitat evident. Senyor Camps, els 
valencians i valencianes som 2.500 euros més pobres que la resta 
d’Espanya. Eixa també és   la
realitat del nostre PIB.

Senyor Camps, les diferències entre les comunitats autò- 
nomes no són conseqüència ni de la mala sort, ni de la for- tuna, 
ni de ningun element estrany a la nostra realitat, són 
responsabilitat de la seua política econòmica equivocada i de la 
falta d’inversió en el que realment és important, en el teixit 
industrial, en la innovació i la modernització, en el coneiximent, 
en el desenvolupament dels sectors innova- dors, en el 
desenvolupament dels serveis bàsics d’ensenya- ment i sanitat. 
Eixa és la seua responsabilitat, i estes dades són la dura realitat a 
què ens enfrontem.

Però, senyor Camps, a més d’eixa dura realitat que vosté evadix 
a través del míting i les mentires de sempre en un dis- curs buit que 
hem escoltat massa vegades, que no aporta res, que no diu res i que 
qualsevol pensa que podia haver sigut el de fa quatre anys, o vés a 
saber, a més d’això, senyor Camps, vosté i el seu govern és el líder 
del deute en relació al PIB en tota Espanya, 20%, si sumem les 
empreses públi- ques, un llast i una càrrega que vosté ens ha deixat 
com a herència als valencians i valencianes; 50.000 milions d’eu- 
ros de compromisos de pagament, senyor Camps, dels quals 
tindrem de donar compte i pagar i que vincularan els pres- supostos 
del futur i vincularan el futur dels valencians i les valencianes. 
Eixa és la realitat i no una altra, i hui tenim la responsabilitat 
davant dels valencians i valencianes de dir les coses amb claredat, 
i, senyor Camps, la negació de la realitat, el seu míting i l’absència 
de responsabilitat és sim- plement el pitjor servei que vosté pot 
prestar als valencians  i valencianes.

Mire, té por vosté a una paraula, sanejament. Deixe de contar-
mos ací que va a canviar no sé quina fundació o va a fer no sé què, 
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afronte el problema directament. Milers d’em- preses valencianes 
travessen greus dificultats perquè La Generalitat i el mastodòntic 
entramat d’organismes autò- noms que vosté ha construït, 3.500 
milions d’euros fora del control públic, des de l’opacitat, sense 
garanties públiques, ofeguen la capacitat de pagament de La 
Generalitat. Hui, ningú dels que treballen per a La Generalitat 
cobren a temps. Tenim problemes en la despesa farmacèutica, 
tenim pro- blemes per a tindre papers o bolígrafs en els jutjats de la 
nos- tra comunitat, tenim problemes per al més bàsic, i vosté, 
senyor Camps, genera més atur i empreses tancades, perquè no 
paga a ningú, perquè vosté, el que té de fer és, de veritat, fer-ho ja, 
no contar mentires i sanejar la Generalitat   valen-
ciana. (Aplaudiments)

Senyor Camps, siga valent, siga valent, canvie de pàgi- na, 
canvie de temps, transforme el nostre model econòmic, canvie les 
coordenades, canvie el rumb, aprofite el canvi de legislatura per a 
passar pàgina i entendre que el món ha can- viat encara que vosté 
viu en 1995. Vosté viu en un altre temps, i jo li dic des d’ací: crec 
que tampoc s’ha enterat dels canvis que hi han hagut ací.

Jo no tinc por a parlar amb vosté de finançament, d’ai- gua o 
d’inversions de l’estat, perquè el Grup Socialista, i li ho diguí al 
principi de la meua intervenció, només té una vocació, servir els 
valencians i valencianes, aixina que, par- lem del que vullga. ¿De 
finançament? Té vosté raó, el siste- ma d’Aznar i del Partit Popular 
negà un milió de valencians (aplaudiments) i tingué de ser el PSOE 
el qui resolgué el problema. Té vosté raó.

Si vol, parlem d’aigua... Per cert, quan vaja a per ells, explique 
per què no anà a la manifestació a defensar el trans- vasament 
Tajo-Segura. (Aplaudiments)

Si vol, parlem del Xúquer-Vinalopó, i, per cert, explique, senyor 
Camps, per què al Xúquer-Vinalopó, que està execu- tat, no n’hi ha 
aigua perquè vosté no fa les obres del post- transvasament i és 
incapaç d’utilitzar-ho. (Aplaudiments)

I, senyor Camps, si vol vosté, parlem d’aigua, però deixe de 
mentir, perquè el transvasament de l’Ebre vosté no el porta ni en el 
seu programa electoral. (Aplaudiments) I, senyor Camps, si vol 
vosté, parlem d’inversions de l’estat. Nosaltres no venim ací a 
servir ni a Zapatero ni a ningú més que als interessos dels 
valencians i les valencia- nes, i en un exercici de valentia que vosté 
va ser incapaç de fer davant de María Dolores de Cospedal per a 
defensar el transvasament Tajo-Segura, nosaltres sí, votàrem la 
modifi- cació de l’Estatut per a garantir les inversions per als 
valen- cians i valencianes, i exigirem més finançament mentres no 
tingam el mateix finançament per càpita que la resta d’Espanya, 
perquè nosaltres sí defensem els valencians i les valencianes. 
(Aplaudiments)

Senyor Camps, vosté no ho fa, però jo sí ho faré, vosté no ho 
fa, tenint la responsabilitat, però jo sí ho faré: li pro- pose un 
acord i un pacte, que recuperem l’ambient polític que tenien amb 
el senyor García Antón, li propose un pacte per al territori de 
veritat, no una estratègia que vosté aprova en solitari. És un 
problema greu, necessitem un sector de la construcció sostenible, 
eficient i modern que no cometa els erros del passat. La nostra 
geografia està plena de problemes i de dificultats en matèria 
urbanística, els conflictes s’este- nen. Li propose un gran acord 
per a la sostenibilitat, un pacte pel territori i un compromís per al 
futur.

I, senyor Camps, vosté diu que no necessita fer retalls ni en 
ensenyament ni en sanitat ni en polítiques socials. Vosté, senyor 
Camps, està fent retalls en sanitat, ensenyament i polítiques 
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socials des que governa fa quinze anys, (aplaudi- ments) inclús 
quan n’hi havien recursos i no n’hi havia crisi. Senyor Camps, li 
faig una proposta; senyor Camps, li faig una proposta per al futur. 
La competitivitat, l’eixida de la crisi econòmica de veritat serà 
l’ensenyament i la forma- ció i la qualificació. Li propose que 
pactem en les Corts Valencianes un nou mapa escolar per a 
substituir escassesa, barracons, dificultats, falta de mestres, que 
vosté dia a dia suprimix, cada dia més, per a tindre un 
ensenyament de qua- litat en centres de veritat. Li exigix que 
explique què vol dir això de cooperació del sector privat per a 
construir centres escolars. Li propose, senyor Camps, que 
substituïm la paraula fracàs escolar, que és la paraula que definix  
el seu govern, per èxit escolar, per recursos, per convivència en 
les nostres  escoles  i  per  a  futur  per  als  joves     valencians.
(Aplaudiments)

Senyor Camps, reconega la realitat, 11% de diferència en el 
nivell de titulacions de graduats en ESO en la nostra comunitat 
menys que en Espanya. Reconega la realitat: fra- càs i 
abandonament escolar són les paraules que definixen les seues 
polítiques. I la competitivitat per al futur, i eixa també és la nostra 
proposta, deu ser formació i qualificació: formació professional 
per a tindre ocupació, formació pro- fessional per a tindre 
oportunitats per als joves valencians.

I, senyor Camps, ha d’abandonar vosté la confrontació i el 
conflicte com a proposta per a la vida diària dels nostres col·legis 
i instituts. No ens sobren recursos; no diga «no» al pla Escola 2.0; 
no endarrerisca fins a 2022 el pagament dels deutes a les nostres 
universitats ofegant-les com fa amb els proveïdors. Li propose, 
senyor Camps, que mapa escolar, ensenyament zero-tres anys, 
formació professional, recursos i restituir un ambient escolar de 
participació, de convivència i de llibertat. No torne a perseguir a 
ningun docent per expressar-se a les nostres escoles. 
(Aplaudiments)

I, per últim, en matèria en matèria d’ensenyament també vull 
fer-li una exigència pública. Cal que apostem conjunta- ment, i té 
la meua mà estesa també en eixe objectiu, per a que tots els joves 
valencians i valencianes tinguen el major coneixement i ús de 
l’anglés. Este és un objectiu irrenunciable de qualitat per als 
nostres joves. Però, senyor Camps, no utilitze eixe objectiu 
compartit per a en un nou atac ideolò- gic intentar reduir o fer 
xicotet el dret dels joves valencians a l’ensenyament en la nostra 
llengua. (Aplaudiments)

Senyories, senyor president de Les Corts, senyor Camps, faig 
una crida als membres de les Corts Valencianes per a que 
conjuntament defensem el consens estatutari que ens va portar a 
terme la Llei d’ús i ensenyament del valencià. Senyor Camps, 
ordene que el projecte de decret que vosté ha impulsat no se signe i 
no entre en vigor.

Senyories, senyor Camps, adquiera compromisos con- cretos y 
claros en esta cámara. No nos cuente más mítines. Se ha acabado la 
campaña y tiene que gobernar. Le pido cosas concretas. Fije un 
calendario para la resolución de todas las solicitudes pendientes de 
ayudas de la ley de la dependencia para que nunca más –ya sé que 
no le gusta oírlo, pero cámbielo y no lo oirá más y si no me lo 
escucha- rá día a día durante los próximos cuatro años– ponga 
inme- diatamente ese calendario encima de la mesa para que nunca 
más el archivo de un expediente tenga una equis donde diga
«se     archivó     por     fallecimiento     del    solicitante».
(Aplaudiments)

Señor Camps, defina unos plazos concretos, establezca 
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mecanismos y una programación económica seria para que los 200 
euros menos de gasto sanitario en la sanidad públi- ca valenciana 
se resuelvan. Establezca un calendario para este objetivo de éxito 
escolar y de formación profesional.

Señor Camps, en todos esos esfuerzos va a contar con nosotros. 
Señorías, en todos esos esfuerzos y compromisos nos va a tener 
ahí. Queremos una sanidad, una educación y unos servicios 
sociales públicos al servicio de los ciudada- nos y las ciudadanas, 
públicos, de calidad y sostenibles. Ese es el modelo y también le 
recuerdo que en la defensa de ese modelo actuaremos.

Señor presidente, señorías, señor Camps, vamos a votar 
evidentemente que no a su investidura. Lo vamos a hacer 
consecuentes con el mandato de los 700.000 valencianos y 
valencianas, casi setecientos mil, que nos votaron y que quieren 
otra política distinta, otra manera de hacer y una democracia mejor, 
que quieren cambios de fondo y de forma. Pero le insisto, señor 
Camps, que nuestra disposición es sincera y nuestra disposición es 
cierta en estos objetivos de creación de empleo, cambio de modelo 
económico, reac- tivación económica y bienestar. Así que, aun con 
nuestro voto que no, le deseamos lo mejor como presidente. Este es 
un deseo sincero, y le pedimos sobre todo que gobierne, que 
gobierne y gobierne.

Y, mire, desde la misma sinceridad quiero compartir con sus 
señorías, señor Camps, un pensamiento. Señor Camps, el jueves 
miré desde mi escaño a los diputados y diputadas del Partido 
Popular y lo hice especialmente después de que de manera 
conciliadora, respetuosa, la señora alcaldesa de Valencia y diputada 
de estas Cortes, doña Rita Barberá, se acercara a saludarme. Tienen 
ustedes problemas, señor Camps, y si los tienen ustedes los tiene 
toda la sociedad. El pasado jueves sólo era necesario mirar las 
caras de la dipu- tada Sonia Castedo o del diputado Luis Díaz 
Alperi para ver que tenían problemas. Pero cualquier otro día 
podremos mirar a cualquiera de ustedes y seguramente son tantas 
las causas pendientes por corrupción que afectan a su gobierno que 
no citaré ninguna, que serán muchos los días en los que será 
evidente en la cara de algunos de ustedes qué proble- mas tienen.

Señor Camps, este problema existe; no niegue la reali- dad, 
asúmala, acéptela y hágase responsable de cambiarla. Y si mi mano 
tendida ha sido sincera en materia económica y empecé esta 
intervención ante las Cortes Valencianas dejan- do bien claro 
nuestro compromiso con la sociedad valencia- na, también en 
materia de calidad democrática mi mano es sincera y la tiene usted 
tendida. Por eso espero que al abor- dar este tema también 
abandone el mitin, el mitin con el que ha empezado.

Quiero hablarle, señor Camps, de regeneración demo- crática, 
de más democracia, de lanzarle propuestas para que también entre 
todos resolvamos este problema. Señor Camps, todos ustedes son 
iguales ante la ley, como lo soy yo, como lo son todos los 
españoles, como cualquier otro ciudadano. Así que ni ustedes, ni 
yo, ni nadie, tenemos dere- cho a que los poderes públicos que les 
investigan, los pode- res del estado dejen de perseguir delitos o de 
buscar a sus responsables. Así que, señor Camps, sobre este 
problema también tiene usted que dirigirse y hablar a los 
ciudadanos. Porque van a tener ustedes que dar cuenta ante los 
tribuna- les de muchas cosas, como ya lo están haciendo, y nada 
es transaccionable.

Señor Camps, usted sabe bien que las elecciones deci- den 
gobiernos y los tribunales imparten justicia. Eso es el estado de 
derecho. Los poderes del estado funcionan de manera autónoma y 
separada. Así que sea consciente tam- bién, señor Camps, que lo 
que les pasa tiene efectos políti- cos graves sobre nuestra 
democracia, sobre su legitimidad, que no sólo está en las urnas 
sino también en el comporta- miento ético, honrado y honorable 
de los que representan al pueblo valenciano.

Yo confío en la presunción de inocencia y también en las 
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responsabilidades políticas que deben ser resueltas y depu- radas, 
porque también las hay. Señor Camps, cada vez que habla ante 
estas Cortes tiene una renovada oportunidad de aumentar su 
estatura política. No lo ha hecho con el mitin en favor del señor 
Rajoy y dando la espalda a los valencianos que ha hecho al 
principio. Pero yo le pido que esté a la altu- ra de la enorme 
responsabilidad y confianza que en las urnas le han dado los 
valencianos por tercera ocasión y le tiendo la mano. Suba aquí en 
la réplica y haga que los que le han votado y los que no, se sientan 
orgullosos de la institución a la que representa. Suba aquí y 
comprométase a colocar por encima de todos el principio de 
transparencia en el funcio- namiento de su gobierno. Ponga a 
disposición de las Cortes, sin esperar más sentencias, todos los 
contratos públicos que están sometidos a investigación. Traiga 
aquí los contratos con cláusulas de confidencialidad para que se 
acabe la opa- cidad. Asuma el compromiso de sentarnos a todas 
las fuer- zas políticas para hablar de una ley de calidad 
democrática  y una ley de transparencia en su administración. Sea 
valien- te, señor Camps, convóquenos a todos para un nuevo pro- 
yecto de funcionamiento de la ley y regulación de la 
Radiotelevisión Valenciana. Cumpla el Estatuto de autono- mía, 
cree el consell del audiovisual, someta la información sobre los 
recursos que da a los medios privados a estas Cortes.

Señor Camps, sea valiente, déjese de declaraciones retó- ricas 
y de códigos internos; no suba aquí a darnos ninguna soflama 
despreciativa; asuma que esta es la realidad, sea usted 
responsable, esté a la altura de las circunstancias his- tóricas y 
afronte este problema. En estas y en otras propues- tas, que 
también le haremos sobre calidad democrática y regeneración 
política, también va a contar con nosotros.

Mire, yo seguiré sin estar de acuerdo con usted, sin com- partir 
muchas de las cosas que hace o que dice, pero si usted sube hoy 
aquí y en lugar de su soflama habitual, el insulto y el desprecio, 
cambia de actitud sobre este asunto y es valien- te y asume los 
compromisos, yo le digo que como   mínimo algunos empezarán 
a pensar que ha decidido cambiar de verdad y aprovechar esta 
nueva legislatura y la nueva con- fianza que le han otorgado.

Señor Camps, tendrá que explicarle a la historia –y voy 
concluyendo, señor presidente– dónde están los beneficios de los 
que usted habla, porque más deuda, más barracones, menos gasto 
sanitario, menos I+D+I, más paro que el resto de las comunidades, 
menos apoyo a los emprendedores, pla- nes vacíos y sin recursos y 
promesas grandilocuentes que no son verdad, no son beneficio para 
nadie. Quienes se benefi- ciaron o quienes se benefician tienen que 
volver a ser los valencianos y las valencianas y no los amigos de 
nadie, ni los especuladores. Así que sabemos bien quién no se ha 
beneficiado. No se han beneficiado los valencianos y las 
valencianas y son los que deben de beneficiarse. Si tiene usted 
tanto interés en la política nacional y le interesa tan poco la política 
valenciana y el bienestar de los hombres y mujeres de esta tierra, 
pues, no pasa nada, dígale usted al señor Rajoy que lo mande a 
Madrid, que igual eso hasta le alivia.

Señor Camps, se lo decía al principio y concluyo mi 
intervención con el mismo compromiso: deseo con sinceri- dad 
que haya un cambio de rumbo. Nosotros, los socialistas 
valencianos, estamos aquí al servicio de toda la sociedad 
valenciana. Estamos decididos a ser útiles y que sepan los 
valencianos y valencianas, y también sus señorías y usted señor 
Camps, que nuestro proyecto de transformación, de cambio y 
nuestros valores de dignidad, honradez e igualdad están al servicio 
de toda la cámara, están al servicio de los cinco millones de 
valencianos y valencianas.

Señor Camps, nuestro proyecto político aspira a ser visi- ble, 
aspira a obtener la confianza de los ciudadanos dentro de cuatro 
años y aspira y tiene la vocación clara que duran- te este tiempo, en 
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el que ejerceremos la oposición de mane- ra responsable, controlar, 
fiscalizar y estar al servicio de todos y estar dispuestos al diálogo. 
Si quiere usted unos pac- tos de la Moncloa, yo ya se lo ofrecí, se 
lo propuse durante nueve veces, se lo reitero hoy: cualquier 
acuerdo, cualquier pacto si es sincero, cualquier propuesta si sirve 
para que los valencianos y las valencianas vivan mejor y tengan 
más futuro.

Señor Camps, le anuncio que mi primera iniciativa, para la que 
pido también su apoyo y que la incluya en su progra- ma, es una 
amplia estrategia de empleo juvenil, destinada a los jóvenes del 
paro, que están en el paro, vienen del sector de la construcción, 
necesitan nueva formación; a los jóvenes emprendedores y, 
también, a los jóvenes con formación y cualificación, que necesitan 
una primera oportunidad.

Quería acabar con esto, con una propuesta más concreta porque, 
sinceramente, que tengamos más jóvenes en el paro que jóvenes 
trabajando es un gran drama. Y, por eso, quería concluir mi 
intervención con esta iniciativa, que será la pri- mera que presente 
el Grupo Socialista y que será la primera que firme como síndic 
socialista.

Señorías, muchísimas gracias. Señor 
presidente.
Señor Camps.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president. Senyories.
Este debat és molt important, perquè és un debat d’in- vestidura 

al que serà el pròxim president de La Generalitat, el primer símbol 
que tenim els valencians, la primera insti- tució.

Del que fem ací dependrà el bon funcionament de les nostres 
institucions democràtiques, de la salut democràtica de la nostra 
democràcia;  dependrà, també, el benestar     de molta gent i les 
possibilitats de creació de llocs de treball, generació d’ocupació i 
riquesa.

Per això, el nostre grup parlamentari ha fet un debat i ha 
preparat un debat rigorós, pensant en el futur que tenim per 
davant i la gravíssima situació en què se troba el nostre poble. I el 
primer que els he de dir és que el discurs del candi-  dat a la 
investidura ens ha preocupat; i ens ha preocupat moltíssim. 
Començant per un aspecte que podria ser anec- dòtic, però que no 
ho és tant, perquè no se pot marejar amb els números electorals. 
Mos diu el candidat del Partit Popular que han millorat en 
nombre d’escons; però el ben cert és que en 2003 els escons que 
n’hi havia en estes Corts Valencianes eren 89 i ara en són 99. Per 
tant, l’autèntica realitat és que el Partit Popular ha perdut; ha 
perdut repre- sentació, ha perdut vots i només representa una 
tercera part del cens electoral: el 48% dels vots emesos, vàlids en 
el pro-
cés electoral del passat 22 de maig.

I el que hem de dir és que no se pot confondre el que és la 
clara divisió de poders: legislatiu, executiu i judicial; per- què les 
urnes no absolen. He vist en la seua intervenció remarcar d’una 
forma molt insistent el fet electoral, com si això absolguera 
d’imputacions judicials. No. Una cosa és l’àmbit judicial, on tot 
el món té la presumpció d’innocèn- cia; però un altre és l’àmbit 
polític, l’àmbit institucional, legislatiu i, sobretot, la 
responsabilitat per a mirar el futur.

I el que podem dir és que, en estos moments, de la ban- cada 
popular n’hi ha quasi un 20% dels diputats imputats o implicats 
en delictes de corrupció política. Això sí que és una algaravia. I 
això és el que està preocupant a moltíssima gent que 
legítimament s’està manifestant, demanant una democràcia més 
real.

Jo els he de dir una cosa, estic convençut que si l’acció 
electoral que ha utilitzat el Partit Popular no havera usat, d’una 
forma privativa, Radiotelevisió Valenciana, el resultat havera 
sigut un altre. Sense un govern que se dedica a tre- ballar per un 
clientelisme, el resultat havera sigut un altre. Sense el CIS, que va 
manipular d’una forma clara el resultat electoral, el resultat seria 
un altre. I sense el finançament il· legal, que presumptament està 
imputat el Partit Popular, el resultat havera sigut un altre. Hui 
s’ha encausat alts dirigents del Partit Popular per finançament il·
legal.

Per tant, el resultat està molt distorsionat. Molt distor- sionat 
respecte al que hauria sigut un resultat si tots jugàrem les 
mateixes cartes, sense tindre cartes marcades. I, per tant, els he de 
dir que jo crec que la distorsió del resultat electo- ral és palmària. 
Nosaltres, Compromís, hem jugat amb les cartes ben netes, amb 
les mans ben netes, amb un esforç i un treball, i hem obtingut un 
resultat molt positiu.

Però nosaltres creiem que la democràcia s’ha de millo- rar; 
perquè el que vosté ha dit hui ací és una autèntica bar- baritat. 
Vosté vol un règim de partit únic, o, fins i tot, de liberals, 
conservadors d’antic règim. I mos ha dit una cosa com la de 
circumscripció única. Això és una barbaritat. És una barbaritat i 
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vosté ho sap. Irrealitzable, si no vol vulnerar la Constitució. 
Prèviament s’hauria de reformar la Constitució. Però jo li dic que 
Compromís, fidel amb el tre- ball de molta gent que vol una 
democràcia més real, pro- pugnarà, donarà suport a les iniciatives 
per a aconseguir unes llistes desbloquejades. Treballar per una 
iniciativa legislativa popular que millore la democràcia, que anul·
le barreres que han perjudicat moltíssim la pluralitat en estes 
Corts i que n’hi hagen llistes desbloquejades.

Senyor Camps, amb llistes desbloquejades, vosté, segu- 
rament, hui no seria candidat a president de la Generalitat 
valenciana. Que cadascú puga votar a la persona que vullga, dins 
de les llistes dels partits polítics. Eixa reforma la durà 
Compromís, amb milers de ciutadans, a estes Corts.

I m’ha preocupat molt el seu debat, i a moltíssima gent, per 
moltes coses.

Segon, perquè vosté ha certificat hui, ací, que la Generalitat 
valenciana ha fet fallida, tècnicament ha fet falli- da, tècnicament 
ha fet fallida.

Vosté ha dit que va a reduir el 15% de la despesa corrent, que en 
molts casos és obligatòria, i el 30% de transferències a altres 
entitats o a altres grups.

Ha dit una cosa, i és que el deute que té el govern valen- cià, per 
la seua responsabilitat, és inversió. Això no ho diu la sindicatura. 
Això no és veritat. El deute de 1.200.000 milions d’euros de Canal 
9 no és inversió. Els programes que mos costen un dineral perquè 
falangistes vinguen a insultar la nostra intel·ligència –programes de 
Canal 9, programa Debate– no són inversió. Això és deute, això és 
deute. Eixos
1.200.000 milions de deute de Canal 9 i tants altres no són 
inversió. I la inversió no es veu en cap lloc. Hi ha hagut un mal 
govern que ha malbaratat els nostres recursos.

Ha dit una cosa així com plantilles de personal, que tam- poc és 
cert. No són plantilla de La Generalitat l’externalit- zació que està 
fent vosté de l’administració pública.

És com quan en una família, mor el pare, la mare i han d’heretar 
els fills. I en compte de tindre una inversió, tindre un pis, tindre uns 
béns, el que tenen és només deutes. Ací l’únic que mos deixa vosté 
són deutes. I deutes pel malbara- tament dels nostres recursos 
públics.

M’ha preocupat també una cosa. I és que, després de vore la 
seua intervenció, jo no sé si vosté va a continuar. No sabem si 
vosté va a continuar, perquè és vox populi que vosté molesta a 
Rajoy. I tenim la certesa i la necessitat de saber si vosté va a 
continuar, perquè això genera molts dub- tes. Vosté molesta. Vosté 
és un president dèbil, que s’ha de fer perdonar. Jo no sé si la 
pesseta per al duro –que va dir el senyor Rus– continuarà. Però tot 
indica, i només cal escol- tar un poc el que se diu per ahí, que vosté 
no va a arribar a les eleccions generals. I això crea més incertesa, 
més pre- ocupació, no genera confiança i no mos fa tindre una posi-
ció ferma, de lideratge, per a poder mirar el futur. Tot això és molt 
preocupant.

Són molt preocupants també algunes coses que no gene- ren cap 
confiança: la persecució que vosté fa de l’oposició. Sense anar més 
lluny, l’amic de la senyora alcaldessa, Sonia Castedo, senyor 
Enrique Ortiz, ha denunciat la nostra dipu- tat Mireia Mollà. És 
amic seu, no? És amic seu, és amic seu. Meu no. Jo no parle amb 
ell. A la millor parla amb el papà de la Leire Pajín i amb vosté. 
Però eixe empresari, que en informació privilegiada ha fet negocis 
molts sospitosos, ha denunciat la nostra diputada Mireia Mollà. És 
mal sistema perseguir l’oposició, perquè això no crea condicions 
per a millorar –per a millorar– la nostra situació. Vostés han 
denunciat el senyor Alarte també. Això no és generar..., i recerca de 
consensos.

Però mos anuncien, també, el trencament d’un consens bàsic per 
al poble valencià. I mos ho anuncia l’exconseller d’Educació i 
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Cultura, vicepresident segon d’estes Corts, que un model... 
(remors) primer, perdó, primer d’estes Corts, d’un decret que 
trenca els consensos bàsics en matèria d’e- ducació. Un govern 
responsable el que hauria de fer és par- lar amb la comunitat 
educativa, perquè en l’educació ens juguem el futur. En l’educació 
ens juguem el futur. I trencar un consens bàsic pel valencià, pel 
plurilingüisme, per avan- çar a un model millor és trencar uns dels 
consensos bàsics sense escoltar ni la comunitat educativa, ni els 
pares, ni les mares, ni els professionals de l’educació. Això és 
trencar un consens bàsic.

Per tant, el que sí que ens podríem posar d’acord és en millorar 
l’educació i superar el fracàs escolar que, per culpa de les 
polítiques del seu govern, tenim en uns nivells molt elevats. I jo no 
crec que els xiquets, les xiquetes, els joves valencians siguen 
pitjors que els d’altres comunitats autòno- mes. Alguna cosa tindrà 
a vore la seua gestió en els departa- ments d’educació. És un mal 
presagi i, per tant, ens preocu- pa moltíssim el que està passant. I 
hem de ser més seriosos. Mire vosté, vosté ha fet un discurs buit de 
contingut, amb unes propostes; propostes vagues, etèries, sense cap 
concre- ció. Però hem de recordar ací que fa quatre anys es va pre- 
sentar amb els mateixos pressupostos, amb les mateixes idees, amb 
les mateixes inquietuds; i va definir, ara fa quatre anys, tres eixos 
bàsics –està en el llibre de sessions–. Va dir tres coses bàsiques que 
farien estos quatres anys que hem vist i que han passat: un, va dir 
que retallaria les distàncies amb les regions més properes 
d’Europa; cal llegir Eurostat, cal llegir on estem. Hem perdut 
també posicions a nivell euro- peu, i no per la incorporació d’altres 
països, sinó perquè hem perdut pes, benestar, PIB respecte a altres 
regions europees. Vosté va dir que anava a continuar generant 
treball i la plena ocupació, plena ocupació. I fins i tot ací, en 
reiterades ocasions, ens ha dit que «seríamos los primeros en salir 
de la crisis». ¿Vosté creu que amb 600.000 parats i parades, més 
que la mitjana d’Espanya, és complir un objectiu que es
va fixar ara fa quatre anys?

Però és que mos va dir més coses. Mos va dir que ampliaria les 
iniciatives socials perquè el benestar arribara a totes les persones. 
Només cal vore els índex de l’aplicació de la llei de dependència, 
o de la baixa aplicació de ràtios de benestar, en comparació a 
Espanya. I per tant vosté ha afo- nat el nostre benestar. Mire-ho 
per on vullga. Hui mateixa se publica que el Consejo de 
Economistas de la Comunidad Valenciana –crec que tenen un pes 
i és una organització sol- vent– diu que estem pitjor preparats que 
la mitjana d’Espanya, i que eixirem més tard de la crisi.

Ens preocupa tot això. I vosté no ha fet referència a tot açò.
Ens preocupa que vosté diga que tota la culpa la té Zapatero i 

que només eixirem des de la iniciativa privada, que és molt 
important, i vosté va a desregularitzar totes les regu- lacions que 
n’hi han per a fomentar l’actuació de la iniciativa privada. Si això 
és aixina, per a què aprofita el president de La Generalitat? ¿On 
està el paper de lideratge, d’impuls, de crear les condicions 
necessàries perquè el dinamisme econòmic siga una realitat? 
Vosté ha fallat en eixos tres principis. ¿I ara ens proposa unes 
idees vagues per a continuar fracassant qua- tre anys més o el 
temps que des de Madrid li diguen que pot continuar? És això el 
que ens proposa?

Per tant, no compte amb Compromís per a avalar eixes 
polítiques de fracàs. Perquè mosatros hem vingut ací a fer 
oposició i crear l’alternativa real a les polítiques de dreta que 
governen ací i en molta Europa, siguen del PP o del PSOE; 
l’alternativa progressista per a eixir de la crisi amb les nostres 
visions i propostes. Eixa és la nostra gran tasca, sí. Perquè el que 
està clar és que vosté ha fracassat.

Mire vosté, no ens trauran de la crisi aquells que mos han 
portat a la crisi. Ja sé que li preocupa molt Compromís, ja ho sé, 
que vol fer-se una llei electoral a mida. Però no ho va a 
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aconseguir, perquè hem vingut a fer oposició construc- tiva i a ser 
l’alternativa.

Vaig a dir-li el que cal fer. Vaig a ser propositiu. I si pren 
atenció, a la millor alguna cosa podria aprendre. S’ha de canviar 
la política i la forma de fer política. Fer-la més prò- xima. I en 
esta crisi no la poden pagar pobres per pecadors. Hem 
d’aconseguir, efectivament, austeritat. Li recorde que Compromís 
va ser l’únic grup parlamentari que ara fa dos anys presentàrem 
un projecte d’austeritat a estes Corts i vosté votaren en contra.

Més encara, vaig proposar la mateixa iniciativa que el PP de 
Madrid havia intentat fer aprovar en Madrid i vostés votaren en 
contra. No mos donen lliçons, que mosatros sabem el terreny que 
xafem.

S’han de crear les condicions per a la creació de dinamis- me 
econòmic. Perquè només ingressant més, a través d’un dinamisme 
econòmic positiu, podrem aconseguir emplenar les arques de 
l’administració de recursos que té la mateixa Generalitat. Però això 
ho farem amb els emprenedors, amb les empreses, amb la gent que 
arrisca. Perquè vosté ha creat un model econòmic pervers, 
intervencionista, que uns pocs amb informació privilegiada han 
tingut grans contractes de l’ad- ministració. Molt poquets. Eixos sí, 
als quals, a alguns d’ells, els ha pagat fins i tot en temps i forma, 
com a Orange Market, però la resta s’ha hagut de buscar la vida.

S’ha de pagar en temps i forma als proveïdors. No ha dit ni una 
paraula d’això. Perquè la mala gestió de la Generalitat valenciana 
està arruïnant molts empresaris, mol- tes empreses, que no cobren 
en temps i forma. 588 dies a les empreses subministradores de la 
sanitat pública. Això és molt preocupant, això és molt preocupant.

Ha parlat de continuar amb el model d’avarícia i de des- trucció 
del territori. I el que s’ha de fer és començar a cami- nar cap a un 
nou model productiu, un nou model productiu valencià. I en eixe 
nou model productiu s’han de fer moltes coses. S’ha d’impulsar 
l’economia verda, com a Alemanya, on l’agricultura i l’energia 
tinguen un pes important. L’única indústria que ha crescut d’una 
forma important fins que vin- gué Zapatero amb el seu real decret 
retroactiu contra l’ener- gia solar, ha sigut l’energia solar. 
L’energia solar ha de tor- nar a tindre un pes important. I 
l’agricultura ha de tindre una renda garantida.

Jo vull des d’ací llançar la meua solidaritat amb tots els 
productors valencians víctimes d’una campanya negativa contra els 
nostres productes, i agrair-los que cada dia posen a la nostra taula 
productes de gran qualitat.

No ha dit res vosté de tancar la nuclear de Cofrents, pro- pietat 
d’Iberdrola. No ha dit res vosté d’aspectes importants com la 
necessitat de millorar les nostres infraestructures. L’AVE s’ha 
emportat 12.000 milions d’euros. Però, i la xarxa de rodalies? I la 
necessària connexió de l’aeroport de l’Altet amb Alacant, amb Elx, 
per transport públic, amb Benidorm? Res. No han invertit ni un 
euro des del pla de rodalies.

Necessitem un turisme no només d’estiu, sinó desesta- 
cionalitzat durant tot l’any. Perquè el low cost aporta poc valor 
afegit i necessitem millorar la nostra recepció de turis- tes d’un 
nivell alt quant als recursos que puguen gastar ací. No ha parlat 
vosté de la gran tragèdia que ha suposat la seua mala gestió i la 
pèrdua de les nostres caixes d’estalvi. No ha dit ni una paraula. 
Però, senyor candidat, en estos moments estem continuant perdent 
posicions en el sector bancari. Vosté no ha dit ni una paraula de la 
pèrdua de cai- xes rurals d’estalvi valencianes, com la Caixa Rural 
Castelló, que ha passat a ser en estos moments dirigida  per
Cajamar.

Tampoc ha parlat vosté de les cooperatives. Dos de les deu 
empreses més importants que tenim els valencians, dos són 
cooperatives. I no ha dit res d’eixe model d’èxit que ocupa molta 
mà d’obra i que en estos moments necessitem que tinguen pes, 
encara més, en la nostra economia. Necessitem ser líders a nivell 
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espanyol en el model coope- ratiu, de les cooperatives de crèdit. I 
això ho estem perdent perquè vosté està pendent d’altres coses. I 
estem perdent posicions en això.

Compromís defensa una banca pública. No té cap sentit que 
amb diners públics s’haja de sanejar la CAM en   2.800 milions 
d’euros del FROB –vostés van aplaudir la pèrdua de les nostres 
caixes d’estalvi– i que eixa caixa no puga revertir a ser una banca 
pública de la nostra terra. No té cap sentit!

I, per cert, els directius que han portat a la fallida Bancaixa i la 
CAM haurien d’assumir les seues responsabi- litats. Els 
representants en les assemblees que vostés es van repartir –PP i 
PSOE– haurien d’assumir les seues responsa- bilitats.

Compromís demanem una banca pública perquè el crè- dit 
arribe a les famílies i a les empreses.

Tot això es pot fer en l’àmbit econòmic. Es poden fer més 
coses. Ha parlat de la Ford. El senyor Zapatero també va parlar de 
la Ford. Ens alegrem de la inversió de la multi- nacional, però no 
paga els seus impostos a casa nostra. Han fet vostés alguna gestió 
perquè la Ford pague i tinga el seu domicili fiscal ací? Podríem 
aconseguir algun recurs extra. Ara els paga tots en Madrid. Seria 
molt convenient.

El primer eix, nou model productiu per a generar llocs de 
treball, per a generar riquesa i per a fer un amic, un govern, amic 
dels emprenedors i de l’empresa.

El segon eix fonamental és la defensa del nostre benes- tar, 
amenaçat per les seues polítiques insostenibles.

Nosaltres diguem «no» al copagament, però no ens nega- rem 
a fer estalvis per a evitar els abusos que se puguen pro- duir en 
l’ús dels serveis públics bàsics com siga la sanitat.

Han fet alguna acció per a reclamar el pagament de les factures 
dels ciutadans d’altres comunitats autònomes? O dels qui vénen a 
operar-se, ciutadans de la Unió Europea que s’operen ací?

No és cert que vosté siga qui més invertix en sanitat.
Som els penúltims en inversió sanitària.

I, senyor Camps, on estan els huit hospitals que vosté ha dit 
que ha fet en estos huit últims anys? El d’Ontinyent? El de 
Torrent? Està ací l’alcaldessa de Torrent. Tenim hospital en 
Torrent? Tenim hospital a la Vall d’Uixò? Tenim el tercer 
hospital d’Alacant? Fins i tot La Fe, la nova Fe, ha suprimit llits 
hospitalaris. I la precarització en què treballen els pro- fessionals 
–i puc donar fe– és més que abusiva.

Millorar el benestar vol dir recuperar el peatge de l’AP-
7. Mentre que en altres llocs d’Espanya es viatja gratuïta- ment, a 
nosaltres ens costa molts diners de la butxaca, als ciutadans 
valencians.

El Grup Compromís va portar ací una proposta, una pro- posta 
de llei, que el seu govern va tombar, no va deixar que es 
tramitara. I vostés què han fet en este cas? L’autopista AP-7 
evitaria impactes en el territori en circumval·lacions que 
deixarien de ser necessàries si fórem un govern respon- sable.

No ha dit res en el desastre que ha suposat que 50.000 famílies 
en risc d’exclusió hagen perdut la seua vivenda per un sistema 
d’avarícia, on s’ha donat tota la força a un siste- ma bancari que 
penalitza les economies més fortes. 50.000. No ni un ni dos.

Portàrem un projecte de llei a estes Corts i el seu govern mos 
el va anul·lar, no va deixar ni que es tramitara. Portàrem una 
proposició no de llei, i PP i PSOE votaren en contra.
¿Por qué se va a poner en riesgo el sistema financiero espa- ñol? 
El que està en risc és la vida, les il· lusions i la segure- tat de 
milers i milers de famílies. I estem ací per a servir les famílies, 
(aplaudiments) no els bancs.

Cal ajudar les famílies. I vosté no ha dit res d’això. Úni- 
cament s’està ocupant Cáritas d’atendre eixos drames fami- liars 
que, per culpa d’unes polítiques desencertades, van de mal en 
pitjor.
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Tenim un atur jove superior a la mitjana espanyola, amb uns 
problemes grans en desocupació i en falta d’accés a la vivenda, 
que per temps no puc referir.

Un govern responsable defensaria l’autogovern i la nos- tra 
valencianitat. El nostre autogovern i la nostra valencia- nitat. He 
escoltat remors en la seua intervenció d’eixa deri- va 
neocentralista, de una España grande y libre, d’atacar les 
autonomies com a responsables de tots els mals.

I li he de dir una cosa: que no ajuda en res l’ostentació hortera 
que fa vosté de los grandes saraos quan tenim una situació de gran 
penúria econòmica. Perquè després se pen- sen en la resta 
d’Espanya que ací lliguem els gossos amb llonganisses. I la realitat 
no és eixa. La realitat és que l’estat és el gran responsable del deute 
d’Espanya, el gran respon- sable. Vosté ho ha dit. Però l’ostentació 
no ajuda.

Però el que no ha dit, i em preocupa, perquè és un presi- dent 
dèbil que s’ha de fer perdonar, no ha dit ni una paraula del fons de 
competitivitat, ni una paraula. No tenim ni per a segells, i una cosa 
que és nostra, el fons de competitivitat, el candidat a president de 
La Generalitat no ha dit res. Vosté tampoc, senyor Alarte. I és 
diners que són nostres.

Però és que és més, vosté tampoc ha dit res dels 3.400 milions 
d’euros que el seu model, el model del PP de 2000 a 2008, va 
deixar que arribaren a les nostres arques. No ha dit res. Jo sí que ho 
vaig dir i el nostre grup parlamentari quan presentàrem esmenes a 
la tramitació de la reforma d’eixe estatut d’autonomia tan 
meravellós que ja l’hem reformat.

I vostés van negar ací el que a Extremadura i Andalusia PP i 
PSOE voten junts. No hi ha reivindicació. Vosté no és un president 
que vaja a reivindicar el que en lògica constitucio- nal, dins del 
marc constitucional, ens pertany als valencians. Deute històric. I, 
per tant, el model que ens ha obsequiat el senyor Zapatero és pitjor 
que el que teníem. Vosté ho ha dit, és cert, que en el model actual 
resulta que hi ha un desequi- libri entre espanyols; que les nostres 
competències, els nos- tres ciutadans tenen 337 euros menys per 
càpita. Que això a voz de pronto són 1.600 milions d’euros menys 
del que té un riojano o un senyor de Castella-Lleó. No som tots 
espany- ols? Aquells tenen un nivell de renda superior al nostre!

Per què els socialistes valencians no defensen els inte- ressos 
valencians? Creiem en la Constitució i en el principi d’igualtat? 
Reivindiquem eixos diners.

Jo els propose, i ja ho he registrat, que fem una comissió per a 
reclamar un pacte fiscal just amb l’estat. Perquè el que tenim ara és 
una gravíssima injustícia que dura ja massa temps, massa anys. I 
això explica, potser en part, la situació gravíssima que tenim.

Segurament haurem de reduir administració innecessà- ria. No 
funcionaris, que no sobren i que fan un treball meri- tori i fantàstic 
en condicions més que precàries, molt més precàries que en altres 
llocs d’Espanya. Però haurem d’anar reduint administració 
supèrflua dins del marc constitucional
–ja sé que no és competència nostra–, però les diputacions 
provincials no tenen cap sentit, no tenen sentit. Això ho podria fer 
ja la Generalitat valenciana, això sí, descentralit- zada, implantada 
en tot el territori, amb les noves tecnolo- gies. Hem de reduir? 
Efectivament, però no fem pagar la crisi als més dèbils i als més 
necessitats.

Necessitarem potenciar, i això donaria també riquesa i donaria 
molta ocupació, fer una aposta decidida per les nos- tres indústries 
culturals. S’ha fet una cultura molt provincia- na, tot el de fora és 
millor, tots els que vénen de fora són millors. I segurament n’hi 
haurà gent de fora molt bona. Però, per què hem negat als nostres 
productors culturals el pa i la sal? Per què els hem sotmés a un 
apartheid? Per què els nostres cantants no poden actuar en 
Radiotelevisió Valenciana? Per què? Per què? Per què la indústria 
editorial valenciana, que és potent, no té el suport que es 
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mereixeria? Per què l’audiovisual valencià ha estat en la situació 
gravíssima que està? Si els únics programes que funcionen en 
Radiotelevisió Valenciana són els programes fets ací, de casa. Ara 
mos hem enterat! Ara mos hem enterat! Però pagu- en a les 
productores en temps i forma, perquè necessitem una indústria 
audiovisual potent, i al sector del doblatge. Paguen en temps i 
forma! Com a mínim com paguen a Orange Market, com a mínim, 
com a mínim. Són els únics que cobren en temps i forma.

A través de la potenciació de les indústries culturals podrien 
generar llocs de treball i riquesa. Obrint a l’ús públic dels 
professionals, dels col·lectius, de la gent creado- ra els grans 
contenidors culturals que hem anat construint. Què anem a obrir-
ho, només per a fer bodas, banquetes y comuniones? Tan mal 
estem? Tan mal estem que un símbol de la nostra identitat, com 
és la Ciutat de las Artes y las Ciencias l’hem de dedicar a fer 
bodas, bautizos y comunio- nes? Fent una competència deslleial 
al sector de la restaura- ció i hostaleria? Fent una competència 
deslleial? Però, bé, on estem? On estem?

Obrim, ja que ens ha costat tants diners, i hauríem de vore els 
sobrecostos si s’han de pagar o no. Jo crec que no. Perquè si un 
professional posa una quantitat, els sobrecostos que se’ls apanye, 
que això mos ha costat molts diners de la butxaca.

Per tant, tot això ho poden fer en l’aspecte de valencia- nitat i 
de defensa del nostre autogovern.

Vaig acabant. Ens cal una profunda regeneració demo- cràtica, 
una profunda regeneració democràtica. I si no fan les reformes 
amb profunditat, des d’ací i entre tots i totes, malament.

Hi ha una enorme crisi de valors, una crisi sistèmica, i que no 
podem posar tiretes al que és en estos moments una gravíssima 
fractura amb una part important del cost social i de la ciutadania.

Hem de ser més transparents, més transparents. Li ho diu el 
nostre grup parlamentari, Compromís, però també li ho diu el 
Tribunal Constitucional. Li ho ha dit el Tribunal Constitucional, i 
darrerament el Tribunal Superior de Justícia.

Ens han de contestar, ens han de donar les factures. Volem 
saber on estan els nostres diners. Volem saber en què es gasten 
els nostres diners. És molt senzill, és polsar un botó. Tots els 
proveïdors de l’administració pública valen- ciana s’han 
d’acreditar, han de donar el CIF. I polsant un botó sabrem en què 
s’han gastat vostés els diners. Després els criticarem. Vostés s’ho 
poden gastar en el que creguen. I nosaltres, la nostra obligació és 
dir, s’ho han gastat bé o mal. Però necessitem saber-ho. No ens 
podem permetre en esta crisi de valors tan gran que n’hi ha, un 
govern que no dóna informació, no dóna informació a l’oposició. 
Perquè mosa- tros estem ací per a fer oposició constructiva, inclús 
els donarem pistes i alternatives per a millorar la situació. Ens 
avala el Tribunal Constitucional. Per tant, no vinga a dir- mos que 
mosatros ni som antisistemes ni anticonstituciona- listes. Si algú 
està en eixe camp són vostés, no nosaltres.

Li faig una proposta. Deixem d’utilitzar partidistament 
Radiotelevisió Valenciana, d’usar-la partidistament. I apro- vem 
ací, en estes Corts, un consell d’administració de Radiotelevisió 
Valenciana professional, ni d’uns, ni d’altres. Ja hem vist en el 
passat el que s’ha fet i hem vist el que s’ha fet ara. No podem 
defensar el model de Radiotelevisió Valenciana si no és un servei 
públic que ajude la nostra indústria cultural, que siga un element 
de tot el nostre poble. Si és un element al servici del Partit 
Popular per a continu- ar amb la manipulació informativa, 
malament. Per tant, si mos podem posar d’acord en eixe tema, 
mosatros no posa- rem cap obstacle.Miren vostés, el que ens ha 
passat com a poble té molt que vore amb un model d’avarícia, 
d’avarícia. Alguns han buscar l’èxit econòmic ràpid a través de la 
cultura del pelo- tazo i de la bombolla immobiliària. I és la 
síndrome de la nostra societat. I, per tant, cal recuperar el treball 
continuat, seriós, metòdic de la nostra gent, els valors valencians. 
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Els únics que han aguantat la crisi han sigut aquells que han fet el 
treball ben fet, no la cultura del pelotazo ni de la bombo- lla 
immobiliària. Ara cal fomentar els valors de la humilitat i 
l’autoexigència, que les persones més competents puguen actuar 
lliurement; ara tocaria un lideratge fort, humil i exigent que 
sapiguera diagnosticar el camí a seguir i que fera equip. Però ens 
trobem en una situació molt diferent…

El senyor president:

Vaja acabant, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

…La humilitat necessària vosté l’ha traduïda en menys- preu a 
l’oposició; l’autoexigència necessària per adulació de les persones 
de què està rodejat, persones competents que necessitem per 
subordinats que li diuen el que vol sentir i està fora de la realitat.

Per tant, nosaltres continuarem treballant en el nostre camí, 
continuarem fent la nostra oposició constructiva i li hem fet 
algunes propostes que si vosté vol ser el president responsable que 
necessitem de bon grat agafarà; si no, con- tinuarem persistint en 
l’error i el fracàs que mos ha portat a esta gravíssima crisi 
econòmica, social i de valors. (Aplaudiments)

77

78

79

80

81



La senyora Sanz Alonso:

Gracias, señor presidente. Señoras y 
señores diputados. Señor Camps.
Mire, 600.000 parados y paradas; un 20% de valencia- nos y 

valencianas que viven bajo el umbral de la    pobreza;
19.000 alumnos y alumnas en barracones; un 40% de fraca- so 
escolar; 16.000 personas fallecidas esperando la ayuda a la ley de 
la dependencia, 30.000 esperan aún la firma de la resolución; 
líderes en listas de espera; deudas con provee- dores sanitarios, con 
Correos, con las bandas de música, con los abogados de oficio. Y 
esa es la realidad. Esa es la dura realidad. Esos son los dramas 
sociales y no el discurso que usted esta mañana ha venido aquí a 
darnos en plan triunfa- lista, repetitivo y vacío, que da lo mismo 
volverlo a leer hace cuatro años que leerlo en estos momentos. Lo 
único que estalló la crisis, pero aquí como estamos esperando que 
venga otra vez la solución no pasa nada. Pero bueno, esa es la 
realidad y lo que hay en la calle.

Porque ustedes siguen sin atender a la Asociación de las 
Víctimas del Accidente de Metro del 3 de Julio. Ustedes han dado 
la espalda y no han querido escuchar a las asociacio- nes de 
familiares de enfermos de salud mental. No han escu- chado a los 
actores, ni a los dobladores, ni a los creadores, ni a los 
investigadores, ni a las ONG, ni al Movimiento LGTB, que se lo 
habían pedido. Siguen negándose además a asumir nuestra historia 
y a impulsar la recuperación de la memoria y la dignificación de 
los luchadores y luchadoras por la libertad y por la república, 
aquellos que tanto costó conseguir ese estado de derecho del que 
usted se arroga…, se arroga un esfuerzo extraordinario apelando a 
la concor- dia. Y yo le digo, señor Camps, que no hay concordia si 
no hay recuperación de la memoria histórica. (Aplaudiments)

Ha sido imposible conocer los gastos millonarios de la visita del 
papa. Ha sido imposible saber los sobrecostes de los proyectos del 
señor Calatrava y cómo estos se conceden. Hemos tenido deportes 
para unos pocos…, para unos cuan- tos: fórmula 1, hípica, Copa 
del America, la Volvo Ocean, pero el deporte para todos, el 
deporte de base, realmente, poco o nada hemos sabido.

Hemos sido ejemplo en destrucción de territorio, urba- nismo 
voraz, despilfarro de agua, despilfarro de energía.

Encabezamos el ranquin en censura, en persecución y 
vulneración de derechos de libertad de expresión, el de 
información. El cierre de repetidores como TV3, la persecu- ción a 
Acció Cultural o la censura a la exposición de foto- periodismo del 
Muvim.

Y lo más vergonzoso, señor Camps, es que hemos teni- do que 
contemplar su expresa voluntad de cobijarse y dar cobijo en esta 
institución a los más altos dirigentes del Partido Popular 
implicados o salpicados en escándalos de corrupción: el caso 
Brugal, el caso Gürtel.

Y de esto, y de esto, protestan pacíficamente los que hoy están 
en la calle, que quieren una democracia real, que quie- ren una 
democracia sana, que quieren una democracia parti- cipativa, una 
democracia auténtica. Eso es lo que quieren.

Y esas palabras repetidas hasta la saciedad en informes 
policiales y que realmente sonrojan: prevaricación,  favores a 
cambio de contrataciones, regalos de lujo o viajes paga- dos, redes 
clientelares, nepotismo, etcétera, etcétera.

Realmente, señor Camps, usted no debería estar sentado ahí. Y 
por decencia, por ética y por responsabilidad y por respeto a esta 
institución, sobre todo por respeto al pueblo valenciano.

Y eso, hay algo que las urnas no van a solucionar, por- que las 
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urnas ni perdonan delitos, ni las urnas absuelven res- 
ponsabilidades políticas. Pero eso parece ser que lo sabe todo el 
mundo menos el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, 
que hace papel mojado de los códigos éticos que firman.

Y por mil millones de veces que le voten los ciudadanos y las 
ciudadanas, señor Camps, por mil millones que les voten, nunca 
le van a absolver de aquello a lo que han con- ducido al País 
Valenciano: a una calidad democrática de las instituciones 
bajísima y, desde luego, a enterrar el futuro de bienestar de 
nuestro pueblo. Ese es el legado suyo. Eso es la hipoteca que nos 
dejan. Esa es la factura que no pueden seguir conduciendo y que 
realmente la gente en la calle, desde el 15-M, desde el 15 de 
mayo, se lo está reclamando y lo está diciendo.

Y realmente escuchen si no quieren que haya también una 
fractura social, porque los procesos reales son procesos 
silenciosos, los procesos reales afloran al final de la historia. 
Tengan cuidado con esos procesos.

Y usted lo sabe, señor Camps, la situación económica  es 
gravísima. Y lo es más en el País Valenciano porque estamos por 
encima de la media en paro, porque estamos por encima de la 
media estatal en temporalidad, porque  estamos por encima de la 
media estatal en…, salarios infe- riores en 11 puntos de la media 
estatal y porque ese lega-  do al final nos lleva a 600.000 parados 
y paradas, ese lega- do al final nos lleva a 180.000 personas que 
en estos momentos ya no tienen recursos, ese legado nos lleva a 
que uno de cada dos jóvenes que quieren trabajar no encuen- tran 
trabajo, ese legado nos lleva a ser la comunidad con más 
endeudamiento de todas las comunidades autónomas   y ese 
legado nos lleva a 50.000 familias que han perdido   su vivienda 
en esta legislatura. Esa es la foto de la injusti- cia. Esa es la foto 
de la situación real en el País Valenciano. O se tiene en cuenta 
esos dramas sociales, o se seguirá escondiendo la cabeza debajo 
del ala, sin tener en cuenta   lo que le sucede a la gente, sin tener 
en cuenta los dramas reales, sin tener en cuenta el sufrimiento de 
quienes no pueden llegar a final de  mes.

Y hay que cambiar las políticas, señor Camps, hay que 
cambiar las políticas. Y un gobierno que se precie de tener 
sensibilidad y de estar dispuesto a gobernar para el conjun- to de 
los valencianos y valencianas tiene que poner el traba- jo, la 
generación de empleo como prioridad.

Y, mire, ni fórmulas 1, ni proyectos faraónicos que nos han 
endeudado, que han servido para malgastar el dinero y que al 
final no generan puestos de trabajo estable ni riqueza continuada.

Hay que apoyar sectores productivos, hay que ir a la industria 
tradicional, las nuevas tecnologías, las energías renovables, 
servicios avanzados de ciudadanía, servicios sociales básicos que 
en estos momentos son fundamentales para lograr esa cohesión 
social que se necesita en momentos de gran crisis: sanidad, 
educación, vivienda, políticas socia- les, atención a las personas 
dependientes.

Y competencias tienen, competencias hay en esta comu- nidad, 
competencias hay en manos del Consell y de La Generalitat, en 
principio para proteger el trabajo, no permi- tir expedientes de 
regulación de empleo en empresas con beneficio,  como  ha  sido  
la  Ford:  900  trabajadores  en la calle, una gran inversión ahora, 
pero 900 trabajadores que en dos años se han quedado en la calle.

Pero también decir que aquí hay posibilidad de políticas activas 
de empleo, que hay que defender el empleo público. Y yo espero 
que aquí no hagan como en Murcia, como su amigo Valcárcel, que 
aquí se respete el empleo público por- que es un síntoma necesario, 
fundamental para el tirón eco- nómico y para garantizar la calidad 
de los servicios, a polí- ticas activas de empleo; apoyar a la 
juventud, planes de for- mación y de empleo para la juventud; 
apoyar a la economía social; apoyar al campo que en estos 
momentos sufre una de sus grandes crisis porque no tienen precio 
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para sus produc- tos, porque hay trabas administrativas, porque les 
faltan ava- les; apoyar la política industrial fuerte que necesitamos, 
por lo tanto, para una política industrial recursos en innovación, 
transferencias tecnológicas, etcétera.

En su discurso nos ha dicho que van a recortar un 15% del gasto 
corriente, nos han dicho que un 30% de las sub- venciones y las 
transferencias a empresas se recortarán. Eso va a afectar mucho a 
los sectores industriales.

Pero, díganos, ¿y de recortes en asesores y altos cargos se ha 
dicho algo? ¿Cuántos? ¿Qué cantidad? No, segura- mente…, 
seguramente no lo habremos entendido por allá arriba. Pero le 
aseguro que en cifras, en cifras, en cifras nos- otros no lo hemos 
escuchado.

Por lo tanto, ahora, si realmente queremos cambiar el rumbo y si 
realmente quiere cambiar el rumbo de estas cosas, de cómo está el 
estado económico, lo que hay que hacer es cambiar ese modelo 
productivo, cambiar el mode- lo de crecimiento que hemos tenido 
ahora y tratar de impul- sar otro: la economía productiva, los 
servicios públicos, que es aquello que en estos momentos más 
puede generar un impulso económico, y, desde luego, la inversión 
pública.

Y, mire, para esto se necesitan dos cosas: voluntad polí- tica e 
instrumentos financieros. Voluntad política tienen poca, porque si 
no, no estarían subidos en ese carro de triun- falismo 
continuamente. Y desde luego, y desde luego, ins- trumentos, pues 
han dejado de lado el instrumento funda- mental que tenían ustedes 
en estos momentos, que son los instrumentos financieros.

Pues ahora, en estos momentos, ustedes deberían apli- carse 
precisamente a recuperar, porque saben que perfecta- mente se 
puede hacer, esas cajas de ahorro, que en estos momentos la CAM 
está sometida a ser rescatada con fondos públicos para luego ser 
vendida al mejor postor. Y Bancaixa que la tenemos en estos 
momentos absolutamente perdida también para nuestro territorio. 
Se pueden recuperar. Si no hay un instrumento financiero, díganos 
qué políticas indus- triales se pueden hacer, qué políticas de 
vivienda se pueden hacer. Si la deuda financiera les está comiendo 
el presu- puesto que tienen. Díganos cómo se puede orientar la 
inver- sión de cara a la industria. Díganos cómo se pueden apoyar 
los proyectos de carácter social o medioambientalmente 
importantes para el País Valenciano. Díganos cómo se puede hacer 
eso si no se tienen un instrumento financiero.

Por tanto, ahí hay una situación que nosotros les empla- zamos a 
discutir, la reversión de los procesos de privatiza- ción de las cajas 
de ahorro, que es posible, que legalmente es posible.

Pero no solamente le digo eso. Es que en estos momen- tos a 
ustedes les queda un instrumento fundamental para poder abordar 
la crisis, que son los instrumentos presupues- tarios. Los 
instrumentos presupuestarios que nosotros cree- mos que tienen un 
punto fundamental en las políticas fisca- les. Lo venimos diciendo 
a lo largo de toda la legislatura: ustedes han perdonado dinero a los 
ricos, cuando ese dinero era  fundamental  en  unos  momentos  de  
crisis económica para rearmar las arcas públicas, para poder hacer 
inversión pública, para poder invertir en servicios públicos. Y real- 
mente hay que recuperar esa fiscalidad, hay que recuperar 
impuestos de una forma progresiva y, desde luego, con un carácter 
en estos momentos de rearmar las arcas públicas para poder dar un 
impulso a la economía. Y eso es así. Y además ustedes pueden 
conveniar con el Gobierno de España algo muy importante, que es 
la economía sumergi- da, cómo se hace aflorar la economía 
sumergida. Hay una ley ya puesta en marcha. A mí no me gustará 
mucho, a nos- otros no nos gustará mucho, pero da posibilidades.

Convenien con el gobierno. Convenien la posibilidad de hacer 
aflorar esa economía sumergida que en el País Valenciano supone 
24.000 millones de euros, que no pasan ni por las arcas de 
hacienda ni por la seguridad social. Y eso es fundamental. Eso 
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nos podía dar, ir recuperando la fiscali- dad de perdida, cerca del 
40% del presupuesto que en estos momentos tiene la Generalitat 
valenciana.

Y, mire, dicen que estamos preparados para cuando lle- gue el 
tirón económico. Yo no sé si es algo así como el Bienvenido 
Mister Marshall, que cuando viene por ahí, por la AP-7, le 
decimos, venga para acá e invierta. No. Pues resulta que para que 
nosotros podamos estar dispuestos al tirón económico tenemos 
que tener la economía preparada, la sociedad preparada para 
poder implementarnos e incor- porarnos a ese tirón económico. 
Díganos qué es lo que pien- san hacer, qué es lo que han hecho 
para estar ahí, porque realmente su modelo ha caído 
estrepitosamente.

Y mire, han tirado cemento en el territorio. La foto   fija
–y repito, hay otra foto fija de ese cemento en el territorio– son 
esos 240 kilómetros de costa urbanizados, el 50% de toda la costa 
urbanizada, y que solamente 82 kilómetros sea en estos 
momentos terrenos no urbanizados. Eso significa que han 
desecho el territorio con una política urbanística que iba ligada a 
ese modelo económico que ustedes están desarrollando desde 
1995 del siglo pasado.

Para dejar un legado de sostenibilidad se necesita una política 
territorial, una política territorial absolutamente diferente, 
reequilibrar el país, preservar territorio y paisaje. Y nosotros les 
volvemos a proponer que haya en estos momentos una 
paralización de todos aquellos PAI que en estos momentos 
pueden afectar todavía más a esa parte de la costa que está en 
estos momentos absolutamente saturada, esos 400 millones de 
metros cuadrados que existen en esas condiciones y repensar la 
política territorial. Porque usted dirá que aquí ha habido 
consenso. Aquí no ha habido con- senso y, por tanto, tenemos que 
trabajar en ese sentido.

Igual que la política de infraestructuras. Aquí todo   son
«aves», aquí todo son «aves», pero los trenes de cercanías, los 
ferrocarriles convencionales, aquellos que podrían arti- cular el 
conjunto de nuestras comarcas del País Valenciano, están 
abandonados de las prioridades del gobierno central, pero del 
gobierno de aquí también. Porque ni los convenios para el tren 
Denia-Alicante ni los convenios para el tren de Xàtiva-Alcoi en 
estos momentos se están desarrollando por parte de ninguna 
administración.

Y en residuos, desde luego, no podemos decir que las políticas 
sean especialmente decorosas. En residuos, en resi- duos, es una 
vergüenza que ustedes hayan transformado en negocio la tonelada 
de residuo urbano. Eso es un negocio que ha generado, por otra 
parte, corrupción y situaciones muy irregulares. Pero sobre todo el 
problema es que en estos momentos no hay más salida que la que 
ustedes están haciendo, llevando toneladas de basura desde el 
norte hasta el sur y convirtiendo en auténtico estercolero ciudades 
importantísimas de las comarcas del sur: Alicante, Campello, 
Villena. Que se lo digan a los habitantes de aquellas ciudades 
como están sufriendo ese problema.

Y ni los vertederos ni las incineradoras. Ustedes saben que el 
Plan integral de residuos solamente es posible des- arrollarlo de 
una forma sostenible si se basa en criterios de reducción, de 
reutilización y de reciclaje, desde la proximi- dad. Y si no es eso, 
desde luego, no hay salida por ahí.

Igual que en política energética. Tenemos que apostar ya por las 
energías renovables. Cofrentes debería estar cerrado. Y sé que es 
un problema del gobierno central, pero ustedes no han reclamado 
que cierre. Y hemos vivido Lorca, y hemos vivido Japón. Y 
sabemos que tenemos ahí una bomba de relojería. Cofrentes se 
debe cerrar. Igual que Zarra, no se puede quedar ahí instalándose 
un cementerio nuclear, que, por cierto, está dependiendo de alguna 
decisión administra- tiva por parte del Consell, que ustedes 
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deberían aclarar.
Y miren, en servicios públicos, es la otra cara de la moneda de 

sus políticas, de sus políticas de derechas, de sus políticas 
neoliberales. Y han iniciado ahí un camino de pri- vatizaciones que 
convierten derechos elementales, derechos elementales de la 
ciudadanía en nuevas fuentes de ingresos y de beneficios para unos 
pocos. Y el balance en la educa- ción es desastroso. Han conducido 
a la educación valencia- na al más estrepitoso fracaso. Los 
primeros en fracaso esco- lar. Los primeros en abandono escolar. Y 
los últimos en nivel de conocimiento. Eso es objetivo y estadística. 
No lo dice Esquerra Unida. Nosotros repetimos.

Pero quiero decir también que estamos en estos momen- tos en 
una privatización encubierta de la educación de la escuela pública 
valenciana y además en un deterioro conti- nuado de la misma, que 
además es intencionado. Y porque detrás hay un proyecto 
ideológico y conservador para darle la vuelta al sistema educativo 
valenciano. Y por eso ahora estamos ante una nueva vuelta de 
tuerca en las privatizacio- nes. Y no sé si el modelo Alzira en 
educación será lo que el señor Camps ha dicho esta mañana, algo 
así como escuelas de iniciativa social. ¿Se trata de ceder suelo 
público para hacer negocio con la educación? Tendrá que aclararlo, 
ten- drá que aclararlo, porque no sea que estemos confundiendo las 
palabras del señor Font de Mora sobre este tema con lo que usted 
ha dicho.

Pero, por otra parte, pretenden implantar un decreto que suprime
la línea en valenciano. Las líneas de valenciano desaparecen con 
ese decreto. Pues mire, nosotros apostamos por el plurilingüismo. 
Nosotros apostamos por hacer com- petentes a nuestros alumnos y 
a las alumnas en los tres idio- mas fundamentales. Pero sí que le 
digo una cosa, haciéndo- lo de la forma que lo han hecho, con un 
decreto que no tiene base científica, ni base contrastada en ningún 
momento, y que no ha sido discutida por la comunidad educativa, 
eso lo único que hace es romper el consenso en torno a la ense- 
ñanza del valenciano en la escuela, romper el consenso en torno a 
la Llei d’ús del valencià y sobre todo dinamitar toda- vía más la 
escuela pública. Porque, además, no solamente es que estamos al 
borde de hacer desaparecer en veinte años con este decreto el 
valenciano de las escuelas, sino es que además es que van a hundir 
la escuela pública, desde luego, la escuela pública, porque este 
decreto significa también la reducción del 30% del número de 
profesores, significa masificar más las aulas, significa rebajar la 
calidad y signi- fica transformar la escuela pública en un gueto 
social, que es el objetivo. Que nos lo dijeron una vez en la 
Comisión de Educación. «Aquí hay escuelas para tres: para los que 
tienen menos, para las clases medias y para los ricos.» Eso nos lo 
dijeron claramente… No, no, con esas palabras. Yo estaba allí y lo 
escuché.

Y esa es la contrarreforma. Esa es la contrarreforma en 
educación. Y,  por tanto, lo que pretenden es que la  escuela 
pública valenciana deje de ser la escuela que articule el sis- tema 
educativo valenciano. Ese es el objetivo.

Y, desde luego, yo lo que les pido es que aquí hay quien tiene 
alternativas también para mantener el valenciano en la escuela, 
para que el valenciano sea desde la escuela el que garantizado 
como uso social posteriormente y con quien tie- nen que hablar es 
con las escuelas en valenciano, las escue- las en valencià que 
tienen alternativas que ofrecerles, que quieren hablar con ustedes 
desde el mes de febrero, y desde luego ustedes no les han 
recibido.

Y sobre todo, señor Camps, aquí lo que tiene que hacer usted 
es asumir responsabilidades en el sistema educativo, las escuelas 
de cero a tres años, dotar de plantillas adecua- das de profesorado 
y personal de apoyo para rebajar la ratio, financiación suficiente, 
escolarización pública en las etapas obligatorias en escuela 
pública. Es fundamental para garan- tizar la equidad y la justicia. 
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Y necesitamos sobre todo financiación también para las 
universidades que puedan cumplir sus funciones docentes e 
investigadoras.

Y, señor Camps, yo a lo mejor repito lo que han dicho otros 
portavoces cuando se referían a la sanidad pública valenciana, 
pero estamos a la cola en todo. Estamos a la cola en camas. 
Estamos a la cola en especialistas. Estamos a la cola en médicos, 
en personal de enfermería. Pero no es casual. Eso es porque 
estamos también a la cola en el gasto sanitario per cápita. Cuando 
aquí estamos a 1.122 euros por persona y año, la media estatal es 
de 1.343 euros por persona y año. Por eso, por eso, se justifica y 
se aplica. Y es verdad.

Líderes en dos cosas: en gasto farmacéutico, porque aquí no se 
promueven los genéricos, y líderes en lista de espera. Porque 
tenemos 50.000 personas esperando a ser operadas. Y un niño en 
la nueva Fe dieciocho meses esperando, ¡en la nueva Fe, eh!, para 
ser operado.

Y claro que falta financiación, producto seguramente de una 
negociación nefasta de ustedes con el Partido Socialista en su 
momento. Pero tendrán que esperar para quién es ese dinero, para 
dónde va ese dinero y qué se va a hacer. Porque yo sé, y los otros 
sabemos y muchos sabemos donde está parte de ese dinero de la 
sanidad pública, porque está en las cuentas de las empresas que 
están gestionando en estos momentos de forma privada los 
hospitales de La Ribera, de Elche, de Manises o de Torrevieja. 
Ahí está. Y ustedes saben que se está perdiendo calidad. Y 
además, y está comproba- do, que el servicio, no solamente es 
que sea de peor calidad, sino que es más caro.

Y mirad, usted tiene que explicar también, señor Camps, si 
son partidarios o no de la fórmula del copago, porque 
seguramente hay mucha gente esperando saber si son o no 
partidarios de la fórmula del copago, porque eso realmente 
atentaría contra los principios básicos del derecho constitu- cional 
a la salud y porque aquí necesitamos financiación, y financiación 
decidida ya, financiación decidida ya para la educación, que es 
fundamental poner en marcha en estos presupuestos. Y tengamos 
en cuenta que solamente con 200 millones de la fórmula 1 se 
podían haber construido 80 cen- tros de salud o 7 hospitales.

Y, desde luego, lo que sí que les quiero decir es que atienda, 
atienda a los problemas de la mujer, que aquí hubo una comisión 
contra la violencia de género que mandató a las nuevas Cortes a 
hacer una ley contra la violencia de género. Yo no se lo he 
escuchado. Y realmente le pido por favor que sean estrictos en la 
aplicación de la ley de igual- dad, en la administración y las 
empresas públicas.

Ustedes, desde luego, no tienen demasiada sensibilidad con la 
gente más castigada por la crisis. Ahí están las perso- nas 
dependientes, esperando realmente ser atendidas, y ser atendidas 
y con cifras que son espeluznantes –ya las he dado–. Ahí están las 
personas que podían estar en estos momentos recibiendo una 
renta de ciudadanía garantizada, que la tenemos en ley, y de las 
50.000 personas con capaci- dad de tenerla solamente la reciben 
8.000 personas. Y que eleven en sus presupuestos esos cien euros 
por persona y año a los que correspondería en los presupuestos 
del 2011 en renta por ciudadanía si se repartieran entre esas 
50.000 per- sonas.

Y desde luego hay algo que sí que le quiero decir con 
muchísima claridad. Las personas dependientes no pueden estar 
esperando, esperando y con silencio negativo. Quienes tienen en 
juego su vida, quienes tienen en juego la salud de sus familiares no 
pueden estar esperando a ver si el no saber si se recibe la carta 
diariamente es que van a recibir o que no van a recibir la ayuda. 
Eso lo tienen que cambiar, y agilizar y hacer más transparentes 
todos los procesos, como que hay que volver a situar en manos 
públicas, en la administración, la concesión de unos expedientes 
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que no se sabe por qué se retrasan in aeternum en esa empresa que 
han montado ad hoc para poderlo solucionar.

Mire, de la cultura, de la cultura valenciana, pues real- mente 
está tan maltrecha como el territorio, tan maltrecho. Y ahí la 
gestión ha sido nefasta. Por una parte, porque han recortado la 
ayuda, la ayuda a la expresión cultural valen- ciana. Por otra parte, 
porque han recortado y han metido la tijera en expresiones 
culturales fundamentales de nuestro pueblo, como son las bandas 
de música o las entidades que cubren la educación musical, 
cubriendo cosas que debería hacer La Generalitat y el Consell, que 
son los ayuntamien- tos. Los ayuntamientos también han recibido 
recortes. Las escuelas de música han recibido recortes. Y, por 
tanto, ahí hay un problema fundamental para poder abordar lo que 
es una expresión genuina de nuestra cultura: 1.200 profesiona- les 
con sus puestos de trabajo en peligro debido a esos recor- tes. Igual 
que el ataque al circuito teatral valencià, igual que la gestión 
caótica de Teatros de la Generalitat o de Canal 9, cosa que usted no 
se ha referido para nada.

Pero no acaba ahí la cosa. También el patrimonio históri- co-
artístico. ¿Cuántos BIC están pendientes todavía, cuántos BIC, de 
ser aprobados? A la vista de lo que pasa con El Cabañal, a la vista 
de lo que pasa con El Cabañal, segura- mente es porque hay 
intereses urbanísticos a los que ustedes supeditan la agilización de 
estos procesos..., de estos procesos concretos de protección del 
patrimonio histórico-artístico.

Igual que Canal 9. No ha dicho nada. Pero si estamos esperando 
en Canal 9 un dictamen, que encargó la dirección de Canal 9, para 
saber qué es lo que pasa con el ente públi- co. Si Canal 9, que 
debería ser la representación de la plura- lidad, de la pluralidad 
política y social de esta comunidad, tendría que tener en estos 
momentos una atención específi- ca para salvarla de la situación en 
la que está. Más allá de la voluntad y del buen trabajo que hacen 
los profesionales, está la necesidad de que la televisión pública 
valenciana siga siendo televisión pública valenciana y que los 
trabajadores no paguen, no paguen la mala gestión de quienes han 
dirigi- do este ente hasta esta fecha. Y, desde luego, atendiendo a 
una programación que tiene que tener rigor informativo, que tiene 
que tener base en la pluralidad y, sobre todo, colabora- ción con el 
sector audiovisual, producción propia. Y, desde luego, sentar sobre 
esa base la viabilidad futura, que es una viabilidad que nosotros 
queremos para el conjunto de los valencianos y de las valencianas, 
poniendo el contador a cero, tirando hacia delante y el contrato 
programa que toda- vía ustedes no lo han firmado.

Y, bueno, sobre lo que usted nos ha dicho, que ya me he referido 
a lo largo de mi intervención, realmente no ha habi- do nada nuevo. 
Nos ha ofrecido un discurso continuista.

Que si hasta ahora han sido incapaces de sacarnos de la cri- sis, no 
sé cómo nos van a sacar a partir de ahora. Ustedes dicen que 
estamos preparados para salir de la crisis. Nosotros entendemos 
que no ha habido cambios que nos permitan salir de la crisis. Aquí 
no se están mejorando los sectores productivos. Usted no habla de 
un cambio de mode- lo productivo, usted no habla de priorizar los 
sectores pro- ductivos importantes en estos momentos. No están 
hablan- do de formación y cualificación de la mano de obra, no 
están hablando de I+D+I, no están hablando de servicios públicos 
esenciales en lo que respecta a ese nuevo modelo que se tiene que 
trasladar a la ciudadanía. Viven de réditos del vic- timismo, un 
victimismo que no ofrece solución ninguna a los problemas que 
afectan al pueblo valenciano. Un victi- mismo que no solo no ha 
resuelto el déficit de financiación de la Generalitat valenciana, sino 
que ha empeorado la situa- ción de las arcas públicas valencianas, 
porque lo ha empeo- rado, porque tenemos una situación realmente 
dramática. Porque usted lo ha dicho en su intervención, porque 
tenemos unas arcas vacías, vacías y sin capacidad de intervenir. Y, 
desde luego, y desde luego, un victimismo que ha pretendi- do 
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ocultar, con ese victimismo, determinadas formas de actuar 
vergonzosas y, desde luego, llenas de despropósitos. Y, desde 
luego, dejen de jugar con los valencianos y valencianas. Admitan 
sus errores y enmiéndenlos, y espe- cialmente hoy que hemos 
conocido la decisión del TSJ. Admitan su implicación en las tramas 
de corrupción,    lim-

pien su partido y las instituciones.
Y, señor Camps, yo le pido que a la vista también de los 

nuevos datos, tenga la decencia de renunciar a su candidatu- ra a 
la presidencia y no haga pasar al pueblo valenciano por la 
vergüenza de tener un presidente imputado y quién sabe si quizás 
dentro de poco también condenado. Y, desde luego, piense en el 
futuro de todos y de todas, no solamente en el suyo, en el de su 
partido, en el de sus amiguitos del alma.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor Fabra Part:

President de La Generalitat. President de 
Les Corts.

Señorías, autoridades e invitados.

Quiero dirigir mis primeras palabras a los ciudadanos de la 
Comunidad Valenciana y, en especial, a aquellos que están pasando 
por mayores dificultades, para decirles que son el principal motivo 
por el que hoy me presento a esta cámara. Trabajar todos los días por 
ellos y para ellos es mi vocación y mi obligación.

Me presento ante estas Cortes con la intención de trabajar todos 
los días al máximo. Trabajar para ayudar a las personas a que 
encuentren un empleo. Trabajar para que las personas tengan una 
educación, una sanidad y unas prestaciones sociales de calidad. Y 
trabajar para hacer que la Comunidad Valenciana sea cada día un 
lugar mejor donde vivir.

Los políticos estamos para trabajar y para servir a los 
ciudadanos y, cuando sea necesario, asumir sacrificios por ellos.

Señorías, desde esta tribuna quiero manifestar mi admiración y 
respeto por un emprendedor de las ilusiones colectivas de este 
pueblo, por un valenciano valiente, honesto y honrado. Quiero 
manifestar toda mi admiración y todo mi respeto por el molt 
honorable president Camps. (Aplaudiments) De su mano, la 
Comunidad Valenciana ha experimentado una gran 
transformación reconocida dentro y fuera de nuestro territorio. 
Hemos alcanzado cotas de bien- estar impensables décadas atrás 
y hemos crecido como pue- blo en autoestima y gobierno. Su 
esfuerzo, tenacidad y vocación de servicio en favor de todas las 
personas que viven en la comunidad son todo un ejemplo para 
mí.

President, tienes el aprecio y el cariño de la gente, de tu grupo 
parlamentario, de tu partido y el mío propio. Siempre serás molt 
honorable, como solo pueden ser aquellos que han defendido los 
intereses de los valencianos con entrega y dedicación. Moltes 
gràcies, president. (Aplaudiments)

Señorías, desde Castellón vengo para servir por igual a 
alicantinos, valencianos y castellonenses, porque creo en la 
Comunidad Valenciana y creo en su gente. Me presento ante esta 
cámara con humildad e ilusión, con fuerza y con ambición y, 
sobre todo, con responsabilidad, porque entiendo la política como 
el servicio a los demás ejercido desde la res- ponsabilidad.

Mi experiencia como alcalde y de veinte años en la política 
municipal me ha enseñado a ser pragmático en el trabajo, austero 
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en la palabra y generoso a la hora de escuchar a los vecinos. Cada 
oportunidad de diálogo es una gran oportunidad de mejora.

Me presento con la legitimidad de los más de un millón 
doscientos mil votos que recibió el Partido Popular en las pasadas 
elecciones autonómicas, con la legitimidad de ser el cabeza de 
lista de una de sus tres provincias, de formar parte del grupo 
parlamentario más grande de la historia de este parlamento y con 
la legitimidad que me da ser uno más del Partido Popular. Porque 
el Partido Popular es la suma de miles de ilusiones y voluntades 
que aspiran a tener una sociedad mejor.

A todos los que nos votaron les quiero dar las gracias por su 
confianza y les aseguro que como president de La Generalitat 
defenderé todo aquello por lo que nos votaron.

Somos un partido que cree en la libertad individual, en la 
igualdad de oportunidades, en la familia, en la defensa de la vida, 
en la dignidad de las personas, en el respeto, la diversidad, la 
pluralidad, el diálogo y la solidaridad. (Aplaudiments)

Un partido reformista, de centro y moderado que se rea- firma 
en su confianza en la sociedad y que apuesta por resol- ver y no 
crear problemas a las personas. Un partido sin complejos, que 
cree en España y en la Comunidad Valenciana, en la Constitución 
y en el Estatut de autonomía. Estos son mis principios, los 
principios de Francisco Camps, los principios del Partido 
Popular. (Aplaudiments)

Estos principios inspiran un proyecto político que sigue hoy 
plenamente vigente y que está hecho a la medida de esta tierra y 
de este pueblo. Un proyecto político que sabe lo que busca, lo que 
quiere, que tiene una dirección fijada que hoy me comprometo a 
mantener. Los ciudadanos nos conocen y confían en nosotros 
porque somos previsibles, buenos gestores y cumplimos con 
nuestros compromisos.

Por eso, elección tras elección y desde hace ya más de quince 
años, nos votan de manera mayoritaria.

Senyories, els anys de govern del Partit Popular en La 
Generalitat han suposat un increment en les infraestructures socials 
i productives, una millora dels serveis públics i un evident progrés 
en la qualitat de vida. Hui som una gran comunitat en marxa, una 
comunitat integradora amb cinc milions de persones que conviuen 
en pau i en llibertat; una comunitat de benestar en què els ciutadans 
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disfruten en igualtat d’oportunitats d’una educació, una sanitat i 
uns serveis socials de qualitat; una comunitat competitiva, amb una 
població activa de dos milions i mig de persones i més de tres-
centes cinquanta mil empreses; una comunitat sostenible i 
privilegiada que té un 40% del territori protegit; una comunitat 
atractiva que visiten anualment més de vint milions de turistes, 
gràcies a les nostres accions de recuperació del patrimoni i de 
projecció internacional; una comu- nitat solidària que ha crescut 
més amb un finançament i unes inversions inferiors a la mitjana 
dels espanyols; una comunitat amb una identitat pròpia, orgullosa 
de la seua llengua, la seua senyera, la seua cultura i el seu 
patrimoni. (Aplaudiments) Una comunitat amb història, present i 
molt de futur.

Señorías, la sociedad ha cambiado su forma de pensar y nos 
exige como políticos liderazgo y respuesta frente a sus problemas. 
La grave situación que atraviesa España exige que actuemos con 
lealtad, altura de miras y unidad para poder conseguir que la 
Comunidad Valenciana y España salgan cuando antes de esta 
crisis.

Asumo el reto. No podemos defraudar las ilusiones de los 
ciudadanos cayendo en el conformismo o la apatía frente a una 
situación de complejidad económica que ahoga, en estos 
momentos, a muchas de nuestras familias.

Es momento de no perder un segundo y pasar de las palabras a 
los hechos, de reducir lo accesorio sin demoras y asegurar lo 
imprescindible con determinación. Los ciudadanos nos reclaman 
que dejemos de lado los debates estériles y destructivos, y que solo 
importan algunos, porque la crisis económica y el paro no entiende 
ni de siglas ni de colores, y solo se resuelven con reformas y 
gestión.

Creo en la política de consenso diario, una política de 
proximidad, de diálogo permanente, de avances y de progreso. Una 
política que identifica a los gobiernos del Partido Popular que 
hemos alcanzado con acuerdos todos, y sobre todo, con sociedad 
civil, con agentes económicos y sociales, con partidos políticos, 
con universidades, con otras administraciones.

Desde aquí me comprometo a mantener e impulsar esta política, 
escuchando y dialogando con todos aquellos que quieran que esta 
comunidad sea mejor.

Propongo a los grupos de la oposición un debate constructivo, 
que responda a las necesidades y demandas reales de los 
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ciudadanos y que controle e impulse la actividad del Consell. Esta 
es la esencia de la democracia.

Les ofrezco la mano tendida del Grupo Popular para construir y 
defender los intereses de la Comunidad Valenciana. Quiero que 
alcancemos acuerdos sobre los grandes temas que afectan a nuestro 
territorio, que mejoran nuestra competitividad para crear empleo y 
garantizan la sostenibilidad de nuestra sociedad del bienestar.

Les quiero a nuestro lado a la hora de defender la transferencia 
de una financiación autónoma justa y adecuada a nuestra realidad 
poblacional y de las inversiones estatales correspondientes: la 
llegada del AVE a Alicante y Castellón, la ejecución del corredor 
mediterráneo y la llegada del agua que necesitan nuestros 
agricultores y regantes a través del trasvase  del  Ebro,  de  la  
continuidad  del  trasvase   Tajo-Segura (aplaudiments) y del 
trazado original Júcar- Vinalopó. (Aplaudiments)

Es tarea de todos dignificar la labor de este parlamento, que es 
donde reside la soberanía de los valencianos y que debe ser el 
foro de un debate político que impulse y defienda efectivamente 
nuestra sociedad.

Les pido a todos los grupos de la oposición responsabilidad 
para desde hoy mismo establecer en positivo un diálogo de la 
Comunidad Valenciana.

Señorías, una vez más les diré que el paro es el principal 
problema de la Comunidad Valenciana y de España, y que el 
empleo y el crecimiento económico son su única solución.

Con más empleo se producen más ingresos. Y con más 
ingresos y menos gastos garantizamos el bienestar de todas las 
personas.

Por eso, me ratifico en el programa de gobierno que hace un 
mes los diputados del Grupo Popular votamos en esta legislatura. 
Y hago mías, de forma solidaria, aquellas líneas de trabajo que 
con gran acierto están desarrollando ya los actuales consellers.

Si esta cámara me otorga su confianza, la acción de mi 
gobierno seguirá estando presidida por tres grandes ejes: impulsar 
la competitividad de nuestra economía para crear empleo, 
garantizar las sostenibilidad de la sociedad del bienestar 
alcanzada y mejorar la eficiencia en el gasto y la gestión de La 
Generalitat. Una acción que me propongo liderar, coordinar y 
enriquecer con mi experiencia desde el primer día.
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Como mis compañeros del Partido Popular, soy un político de 
calle, sensible a la realidad que nos rodea día a día.

Todos estamos viendo el sufrimiento y los dramas que el paro 
está causando en nuestra sociedad. Querer y no poder trabajar 
impide a muchas personas y familias vivir con dignidad. Al igual 
que muchos empresarios quieren y no pueden dar trabajo, lo que 
les impide continuar generando riqueza.

Por eso, crear empleo y aprovechar todo el potencial de 
nuestro capital humano y empresarial debe ser nuestra máxima 
prioridad.

El empleo lo crean las empresas, especialmente las pymes y 
los autónomos. Y para que lo creen, las administraciones públicas 
tenemos la obligación de facilitarles un entorno más favorable a 
la actividad económica y al crecimiento.

Desde La Generalitat, haremos todo lo que esté en nuestra 
mano, resolviendo problemas, eliminando barreras y cumpliendo 
con todos nuestros compromisos.

Además, seguiremos trabajando para el que Gobierno de 
España ponga en marcha las reformas que reclama nuestra 
economía para que nuestra nación vuelva a funcionar.

Y si este gobierno es incapaz de hacerlo, trabajaremos para que 
el próximo Gobierno de España esté presidido por un presidente 
capaz de hacerlo: por un presidente del Partido Popular. 
(Aplaudiments) Lo hicimos en 1996 y lo vamos a volver a hacer 
ahora.

El primer gran eje de nuestra acción se dirige a impulsar en el 
marco de nuestras competencias la competitividad de nuestra 
economía para crear empleo.

Para ello, mejoraremos la calidad de la educación y de la 
formación, orientándolas plenamente hacia el empleo; 
apoyaremos la figura del emprendedor; fomentaremos la mayor 
dimensión y la acción conjunta de nuestro tejido productivo; 
facilitaremos a las empresas el acceso a la financiación; 
incentivaremos la cultura e innovación en nuestra sociedad; 
intensificaremos la internacionalización de nuestra economía; 
promoveremos la eficiencia y ahorro energético,  mantendremos 
nuestra apuesta por las infraestructuras productivas; 
estimularemos la creación de empleos estables y de calidad, y 
continuaremos con nuestra política de no subir impuestos.

Señorías, la calidad de vida de los valencianos depende directamente 
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de la calidad de los servicios públicos y de las prestaciones sociales 
que garantizan el bienestar de las personas.

Por ello, el segundo eje de nuestra acción de gobierno consiste en 
garantizar la sostenibilidad de la sociedad del bienestar, manteniendo 
la importancia de las políticas socia- les en los presupuestos de La 
Generalitat, mejorando la cali- dad de los servicios públicos sin 
incrementar los costes, pro- fundizando en la igualdad de 
oportunidades, ampliando la libertad de elección de los ciudadanos, 
incrementando la coordinación de todos los recursos disponibles y la 
cooperación con la iniciativa privada. Y seguiremos siendo 
solidarios con aquellas personas y familias que peor lo están 
pasando.

Señorías, hoy, las circunstancias de nuestra economía han cambiado. 
Nuestras arcas públicas reciben menos ingresos, y por tanto, 
debemos esforzarnos para hacer más con menos.

El tercer y último eje de nuestra acción de gobierno se centrará en 
seguir avanzando hacia una administración más austera en el gasto y 
más eficiente en la gestión, tanto de la propia Generalitat como de 
todo el sector público.

Para ello, reduciremos aún más los gastos de funcionamiento de la 
administración autonómica; reestructuraremos el sector público 
valenciano, optimizando sus recursos al máximo; incrementaremos 
la colaboración entre el sector público y el sector privado en la 
construcción, el mantenimiento y la gestión de servicios públicos; 
modernizaremos más nuestra administración pública, adaptándola a 
las nuevas necesidades de la sociedad; simplificaremos la normativa 
autonómica para facilitar la actividad económica, y eliminaremos 
duplicidades de servicios públicos, exigiendo una financiación 
adecuada para su mantenimiento.

Una política de austeridad que es una realidad incontestable y que ha 
reducido, como nos comprometimos, el número de consellers, altos 
cargos y asesores.

Les anuncio que profundizaré en las políticas de reducción del gasto 
no social y, con carácter inminente, presentaré un nuevo plan de 
ajuste para reducir el gasto de la administración autonómica.

Este plan incluirá, entre otras medidas, una reordenación de las 
plantillas de todas las consellerias y entidades públicas que reajustará 
los recursos humanos a las necesidades y competencias reales; un 
sistema de compras de bienes y ser- vicios de uso común por la 
administración autonómica que reduzca los costes; un incremento 
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consellerias como en el resto del sector público; un acuerdo con los 
agentes sociales que adecue la representación de los trabaja- dores 
del sector público a la actual coyuntura económica; un plan de 
ahorro en el ámbito de la sanidad y la educación que no afecte a la 
calidad de los servicios básicos; un plan de contención del gasto 
farmacéutico que mejore la eficiencia en su gestión y pago; una 
racionalización de la organización administrativa que reduzca los 
costes de tramitación y potencie una administración sin papeles, y un 
programa para fomentar el uso racional de la energía en los centros 
públicos y la eficiencia energética.

Medidas que reducirán el gasto público y mejorarán la eficiencia en 
la gestión de la administración autonómica y que supondrán a fecha 
de hoy un ahorro cercano a los setecientos millones de euros.

Igualmente, les anuncio que con anterioridad a la presentación 
de los próximos presupuestos de La Generalitat, aprobaremos por 
decreto ley la creación de la corporación pública empresarial 
valenciana. Una corporación que servirá para ordenar y 
reestructurar la dimensión y las funciones de las actuales 
empresas públicas para reducir los costes operativos, ejercer un 
control financiero estricto y para multiplicar las sinergias entre 
estas empresas y el sector privado.

Señorías, debemos pasar página y recuperar la normalidad en 
las instituciones de la Comunidad Valenciana.

Nuestro grupo ha dado una lección de ejemplaridad y de 
compromiso con esta comunidad. Y espero que el resto de grupos 
haga lo mismo.

Empezaremos una nueva etapa que exige de nosotros más 
responsabilidad y más compromiso que nunca: responsabilidad y 
compromiso para liderar con firmeza y buen criterio la acción del 
Consell; responsabilidad y compromiso para responder 
políticamente ante estas Corts y para proponer las iniciativas 
legislativas que más beneficien a los ciudadanos; responsabilidad 
y compromiso para mejorar la vida de todos los alicantinos, 
castellonenses y valencianos y para solucionar los problemas de 
aquellos que más lo están necesitando; responsabilidad y 
compromiso para actuar siempre con la máxima transparencia y 
para que los ciudadanos sepan todo lo que hacemos para defender 
sus intereses.

Más responsabilidad y más compromiso que nunca al servicio 
del pensar y sentir de los valencianos.

Confío en la Comunidad Valenciana porque creo en sus gentes 
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y conozco el gran potencial que tiene como sociedad y como 
economía.

Tenemos un capital humano excepcional con la generación de 
jóvenes mejor formada de toda nuestra historia y con empresarios 
dinámicos, con vocación internacional y de gran experiencia.

Somos una economía que apuesta por la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación empresarial, con un 
sistema de innovación único formado por ocho universidades, 
cinco parques científicos y catorce institutos tecnológicos.

Disponemos de las más modernas infraestructuras e 
instalaciones terrestres, aéreas, portuarias, energéticas, de 
telecomunicaciones y una oferta de suelo industrial de gran 
calidad. Tenemos una privilegiada ubicación estratégica en el 
arco mediterráneo, con un clima excepcional que nos hace muy 
atractivos para la localización de actividades productivas y 
residenciales.

Durante estos años nos hemos preparado bien para crecer. Y 
tan pronto se produzcan en España las reformas necesarias de 
nuestra economía volveremos a crecer y a prosperar como 
hacíamos antes de la llegada de la crisis.

Señorías, pido su confianza para ser el próximo president de 
La Generalitat porque apuesto por esta tierra, porque creo en su 
futuro y en sus expectativas.

Pido su confianza para seguir mejorando la calidad de vida de 
los cinco millones de valencianos y valencianas; para hacer de 
nuestra tierra un territorio más competitivo, integrador y 
sostenible, un lugar más justo y más seguro; para que nuestros 
sectores productivos sigan siendo la loco- motora de la 
Comunidad Valenciana y de España; para garantizar el agua que 
necesitan nuestros agricultores, empresas y ciudadanos; para que 
la comunitat siga siendo reconocida y conocida en el mundo 
entero, atrayendo turismo e inversiones; para mantener vivas las 
señas de identidad y la tradición cultural del pueblo valenciano, y 
para tomar las decisiones valientes que sean necesarias para hacer 
posible que en la Comunitat Valenciana y en España volvamos a 
crear empleo. (Aplaudiments)

Con su confianza, me convertiré en el primer   president de La 
Generalitat de Castellón.
Estoy orgulloso de mi tierra, orgulloso de mi gente y orgulloso 

de mis raíces. (Aplaudiments)
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Cada calle, cada barrio, cada pueblo son una parte 
imprescindible de lo que somos, de lo que queremos y de lo que 
sentimos.

Quiero y siento como un alicantino, como un valenciano y como 
un castellonense.

Quiero ser el president de todos, de las tres provincias, de los 
542 municipios, de la costa y del interior, de los que nos han 
votado y de los que no, de cada uno de los cinco millones que 
vivimos en esta gran comunitat.

Miro al futuro con confianza y anhelo, porque sueño con una 
comunitat mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos.

Hoy, les pido su confianza para que sigamos construyendo una 
comunitat orgullosa de lo que hemos conseguido e ilusionada con 
todo lo que está por venir.

Quiero que los ciudadanos sepan que voy a trabajar todos los 
días para mejorar sus vidas, que voy a dar lo mejor de mí mismo en 
este empeño y que me comprometo con cada uno de ellos para que 
la Comunitat Valenciana sea el mejor lugar donde vivir.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor Alarte Gorbe:

Señor presidente. Señorías.

La Comunidad Valenciana vive una situación absoluta- mente 
excepcional, una crisis institucional, política y econó mica sin 
precedentes en los últimos treinta años de nuestra historia 
contemporánea. El pasado viernes se cumplieron dos meses desde 
que los valencianos y las valencianas acudimos a las urnas. Tan 
solo han pasado cuarenta días desde que estas Cortes votaron la 
investidura de un presidente de La Generalitat, y a penas han 
transcurrido cinco semanas desde que se constituyó el Consell que 
ocupa la bancada azul.

La respuesta a esta grave crisis institucional que el PP ha dado, 
por ser quien tiene la mayoría absoluta en estas Cortes Valencianas, 
y por tanto la responsabilidad política de tomar la iniciativa, ha 
sido quitar al presidente Camps, que de nuevo huye para no 
escucharnos, y proponernos hoy un nuevo debate de investidura 
para que elijamos como nuevo presidente de La Generalitat al 
diputado Alberto Fabra.

Ganas de protagonismo aparte y juegos florales de algunos, en 
los que nosotros, los socialistas valencianos, no par- ticipamos, 
porque nosotros sí somos una opción de gobierno y un proyecto 
mayoritario para la sociedad, señorías del Grupo Popular, con sus 
55 diputados y diputadas es y    son

ustedes el único que de acuerdo con la confianza otorgada en las 
urnas, que nadie les discute, y la más básica aritmética 
parlamentaria, tienen la capacidad en exclusiva de elegir a un 
nuevo president de La Generalitat.

La respuesta a la grave crisis institucional que vivimos es la 
imposición del señor Rajoy de su calendario electoral, de su 
estrategia electoral para las próximas elecciones generales, y, 
señor Fabra, su discurso lo certifica, sin importarle para nada la 
situación de la Comunidad Valenciana, los muchos problemas 
que asolan dramáticamente a nuestra tierra y, especialmente, a los 
cerca de seiscientos mil parados que sufren a diario, a los 
empresarios que sufren el impago también a diario, que cierran 
sus empresas porque La Generalitat no les paga, y también a 
diario a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que viven el 
deterioro de la sanidad y la enseñanza a diario también como 
servicios públicos.

Hace dos años y medio que se tenía que haber producido lo 
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que hoy se está produciendo, que es el relevo del señor Camps. 
En lugar de afrontar los problemas, el Partido Popular decidió 
negarlos, mirar a otro lado y no ejercer sus responsabilidades. 
Nosotros pedimos explicaciones de cuánto acontecía a diario en 
la crónica judicial española, que siempre tenía un nombre, Partido 
Popular de la Comunidad Valenciana. Lo hicimos en condiciones 
de extrema dureza, porque ustedes, señores del Partido Popular, 
reaccionaron desde el acoso, la persecución y la exclusión.

Hoy, señorías, todo este cúmulo de errores les ha pasado 
factura. La víctima, el pueblo valenciano; los responsables, los 
que no están aquí dando la cara, el señor Camps y, evi- 
dentemente, el señor Rajoy. Así que no estamos en un deba- te de 
investidura al uso, señor Fabra, por mucho que usted se esfuerce. 
No estamos en una situación política de normalidad y aquí nadie, 
desde la bancada del Partido Popular de la Comunidad 
Valenciana, ha prestado ningún servicio ni a España ni a la 
Comunidad Valenciana que no sea su servicio propio de aferrarse 
a su propia supervivencia política, no dar la cara y anteponer sus 
intereses por encima de los intereses de esta tierra, de la 
Comunidad Valenciana y de los cinco millones de valencianos y 
valencianas.

Señorías, subirse hoy aquí a hablar ante el pleno de las Cortes 
Valencianas y dirigirse, en definitiva, a los representantes del 
pueblo valenciano y a un gran número de representantes de la 
sociedad valenciana, obviando esta situación y el por qué estamos 
aquí, es un ejercicio claro de irresponsabilidad, de negación de la 
realidad y de complicidad que nosotros jamás ejerceremos. 
(Aplaudiments)

Y, señor Fabra, mal empezamos si usted lo niega, porque 
quien niega la realidad es incapaz de cambiarla, es incapaz de 
tomar un nuevo rumbo. Como les decía, nosotros les pedimos 
explicaciones aquí, y ustedes, señores del Partido Popular, se 
negaron a dar ninguna explicación. Fuimos los únicos que, en 
solitario, pero con valor y determinación, comparecimos en los 
tribunales para, como acusación popular, exigir ante su negativa a 
dar explicaciones en sede parlamentaria, que las dieran como 
último recurso a donde ya no se podían negar, ante la justicia y el 
estado de derecho. Depurar responsabilidades, que todo se 
investigara, que todo se clarificara y que nada quedara bajo la 
impunidad. Solo nosotros ejercimos la acusación popular y la 
responsabilidad de luchar contra la corrupción.
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Yo lo he dicho en público y lo quiero decir ante todos ustedes: 
señorías, lamentamos profundamente que los hechos y la acción 
de la justicia y el estado de derecho hayan confirmado 
dramáticamente que veníamos denunciando cosas que eran ciertas 
y reales en sede parlamentaria.

Señor Fabra, para el futuro: en política y en la vida, los hechos y 
las decisiones cuentan más que la propaganda, los grandes alaridos 
y las búsquedas desaforadas de protagonismo estéril.

Señorías, el Partido Popular valenciano decidió iniciar un viaje 
a ninguna parte en el que usted, señor Fabra, parece haberse 
subido, para huir de sus responsabilidades. Pero recuerde que nadie 
es capaz de huir eternamente, que nadie puede esconderse para 
siempre. Ustedes, señorías, presenta- ron a las elecciones a alguien 
que, insisto, ni siquiera hoy quiere escucharnos y dar la cara. 
Presentaron a alguien a las elecciones, a quien, mientras escondían 
sus carteles, discutían en los corrillos cuánto tiempo les duraría 
después del 22 de mayo.

Señorías, que conste para la historia: engañaron a los 
valencianos y valencianas presentando un candidato que sabían que 
no tenía ningún futuro, que sería víctima de su irresponsabilidad y, 
sobre todo, víctima de cuanto había hecho y había dejado hacer. 
(Aplaudiments) Y, por eso, señorías, y por eso y solo por eso 
estamos hoy aquí, señor Fabra, por eso usted está aquí 
compareciendo ante nosotros para pedir la confianza de la cámara 
para ser el próximo presidente.

Al final, las responsabilidades han de asumirse y los errores se 
pagan. Nosotros, en el debate de investidura del 16 de junio 
ofrecimos aquí toda nuestra colaboración, nuestra mejor 
disposición, nuestra mano tendida, y en la corta vida del gobierno 
valenciano en funciones aquí sentado, que ha durado cinco 
semanas, y nada de nada, hemos tenido que asistir incluso, y esto 
es necesario que en la historia quede en el sitio que toca, al 
vergonzante espectáculo de que el señor Rajoy llegara a despreciar 
hasta tal punto a nuestras instituciones, a nuestra democracia y a 
los valencianos y valencianas, que se llegó a plantear la posibilidad 
de obligar al anterior presidente de La Generalitat a que aceptara 
que cometió un delito de corrupción y siguiera gobernando como si 
no pasara nada. Esa es la indignidad que el señor Rajoy quería para 
los cinco millones de valencianos y valencianas.

Recibir la confianza mayoritaria de los ciudadanos y las ciudadanas 
no debe convertirse, como ustedes vienen haciendo desde años, en 
un instrumento para eludir responsabilidades. Al contrario, señorías. 
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Señorías, ganar unas elecciones es una carga de responsabilidad 
añadida, de compromiso incesante para trabajar por la dignidad de 
las instituciones, de ejercer el mayor de los esfuerzos para preservar 
el prestigio de nuestra democracia.

Y, señorías, señor Fabra, de hoy para siempre, exigir el respeto 
de la ley, del estado de derecho, el principio de limieza y 
trasparencia de la vida pública y la ejemplaridad de los que nos 
dedicamos a ella, esto no debería ser objeto de discusión, porque 
simplemente los 99 diputados y diputadas que estamos aquí 
representando al pueblo valenciano lo deberíamos tener cien por 
cien asumido. Ese no debería ser el debate.

En cualquier caso, sepan los valencianos y valencianas que los 
diputados y diputadas socialistas de la séptima legislatura que 
valientemente salieron en defensa de estos valores esenciales, lo 
hicieron bien, y que nosotros siempre estaremos aquí para defender 
esos valores esenciales. (Aplaudiments)

Señor Fabra, le he visto con poco coraje, le he visto con poca 
determinación, con poco valor en reconocer la verdad de este 
debate. Sintetizaría diciéndole que sin novedad alguna, breve, 
porque le sobró tiempo o le faltaron cosas que decir; un discurso de 
partido y loas a Camps y al pasado,

precisamente al pasado que hay que cambiar. Ha hablado usted de 
una comunidad idílica mientras 600.000 valencianos y 
valencianas están en el paro, y usa las palabras, pero no propone 
nada. Y molt honorable president de La Generalitat son todos los 
que han sido presidentes, pero ser honorable no es tener un título 
que te da la ley, sino actuar todos los días como una persona 
honorable. (Aplaudiments)

Señor Fabra, reconozca la excepcionalidad democrática que 
vivimos, reconozca que estamos ante un gobierno que dice que lo 
va a mantener usted un ratito más, pero que está desgastado y 
acabado, y nunca antes habíamos visto dilapidar tanta confianza 
del pueblo valenciano en tan poco tiempo.

Esta vez no van a poder señalar responsables externos con el 
dedo ni excusarse detrás de nadie, porque el bochornoso 
espectáculo que usted, el señor Rajoy y el señor Camps han dado 
ante nuestra sociedad, la Comunidad Valenciana y toda España, 
está para desgracia de todos en la historia de esta tierra, y usted, 
señor Fabra, tiene la responsabilidad de empezar bien, insisto, 
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reconociendo la realidad.

De usted, señor Fabra, sabemos poco todavía, sabemos que ha 
aplaudido con efusividad desde su escaño muchas de las cosas 
que hoy nos han traído aquí, muchos de los errores, muchas de las 
políticas equivocadas, y que ha participado con convencimiento y 
como uno más en todo lo que el señor Camps y su gobierno 
representan. Sabemos de usted, señor Fabra, que durante este 
tiempo nada dijo, nada objetó ni aquí ni en Castellón contra un 
modo de gobernar y una manera de hacer política, la de ustedes, 
que nos ha traído a esta grave crisis y a esta situación 
absolutamente inexplicable.

Señor Fabra, comparece usted ante esta cámara cargado con la 
legitimidad que le dan los resultados obtenidos. No hace falta que 
se obsesione en autojustificarse, la tiene. Ustedes ganaron las 
elecciones autonómicas y nosotros lo reconocimos desde el 
propio 22 de mayo por la noche.

Señorías del Partido Popular, ustedes, los 55 diputados y 
diputadas del PP, tienen toda la legitimidad para convertirle hoy 
en el nuevo presidente de La Generalitat, pero sepa usted, señor 
Fabra, que tiene la legitimidad, pero le queda mucha credibilidad, 
mucha confianza que ganar, porque usted no compareció ante los 
cinco millones de valencianos y valencianas como candidato. Y 
no se preocupe, yo soy un demócrata y no cometeré la indecencia 
del señor Camps de, a diario, no tener más argumento que decirle 
al señor Luna que estaba ahí el señor Pla. Pero sí tengo la 
responsabilidad de decirle que tiene legitimidad, pero la 
confianza y la credibilidad todavía se las tiene que ganar. 
(Aplaudiments)

Señor Fabra, señores del Partido Popular, quede bien claro: no 
basta con sustituir a Camps por Fabra. Solo cambiar a una 
persona por otra, y mire que era urgente e imprescindible relevar 
de sus responsabilidades al señor Camps, no será suficiente. 
Señor Fabra, le hemos escuchado un discur- so con pocos 
compromisos concretos, apenas aceptar mi ofrecimiento de un 
acuerdo por el territorio y un decreto ley sobre el sector público 
empresarial, y, eso sí, mucho ajuste para los funcionarios 
públicos. Eso sí creemos haberlo entendido. Y mucha 
colaboración para hacer colegios con la iniciativa privada. Esto 
también lo hemos entendido.

Pero lo que de verdad hace falta, señor Fabra, es que cambien 
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crisis, que trabaje para luchar incesantemente contra el paro, que 
gobierne, que no busque excusas, que no hable de España para 
derivar responsabilidades, que dé la cara y que ejerza de 
gobernante.

Miren, su nefasta política económica, sus graves errores y su 
permanente dejación de responsabilidades ha tenidouna máxima 
estos días. Mientras no había presidente y no había gobierno se 
han tomado dramáticas decisiones sobre el futuro de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, vital para los alicantinos y los 
valencianos en general y nada de nada, sin presidente y sin 
gobierno. Una nueva crisis del euro y nada de nada, sin presidente 
y sin gobierno.

Señor Fabra, en los últimos tres meses, de abril a junio, el  paro  
registrado  en  España  se  ha  reducido  en  más de

211.000 parados, un 4,9; en la Comunidad Valenciana, la mitad, un 
2,5, 13.000 personas. Se lo diré de otro modo: si la evolución del 
desempleo fuere igual en la Comunidad Valenciana que en España, 
13.000 desempleados más tendrían hoy un puesto de trabajo. Y lo 
más grave de estos datos, señoría, es que en nuestra comunidad, 
eminentemente turística, esta realidad es una realidad estacional. 
Así que, señor Fabra, empleo, empleo y empleo. Le he oído hablar 
de ajustes, pero nada para crear empleo.

Señorías, señor Fabra, ustedes hicieron una apuesta desaforada, 
excesiva y absolutamente irresponsable por el endeudamiento sin 
límites, la propaganda, el exceso y el despilfarro; abandonaron la 
enseñanza pública y la conflictuaron; invierten 200 euros menos en 
la sanidad de cada uno de los valencianos; han agravado los 
problemas de financiación de nuestras empresas no pagando a 
nadie; han coloca- do en la estacada a los ayuntamientos 
valencianos, no creando el fondo de cooperación municipal. 
Incumplimiento, incumplimiento y más incumplimiento. Han 
cambiado el rumbo, reduciendo el peso de la actividad industrial 
del 22% en 1995 a apenas un 11%; han provocado una destrucción 
de empresas en nuestra tierra y del tejido productivo sin 
precedentes. Y usted no reconoce nada. Mala manera de empezar. 
No sé si es que no quiere o es que no le dejan, no sé si es que la 
tutela del señor Camps es tan grande que ha venido aquí a 
escucharle para que usted no se desviara, hablara poco y se 
dedicara a hablar bien de él; no sé si es que si hoy dice sus planes 
de verdad, algunos de los que le tienen que votar la investidura, 
algunos de los suyos no le votarían; no sé si de verdad quiere 
devolver la transparencia y entregar los con- tratos de Gürtel o ya le 

29

30

31

32

..Govern

..Espanya

..Govern

..Govern

..Govern

..Espanya

..Comunitat

..Comunitat

..Espanya

..Comunitat

..Terra



han dicho que eso no puede hacerlo aunque quiera hacerlo. Pero 
hay sombras que amenazan con ser muy largas y usted tiene a su 
lado mucho sombra. Tendrá usted que decidir y responder de su 
decisión ante estas Cortes, ante la historia y ante el pueblo 
valenciano. Decida: o le oscurecen las sombras o es usted valiente 
y está dispuesto a escapar de ellas y lucir con su propia luz, 
reconoce

la realidad, cambia el rumbo y cambia las políticas.

Y en el día de hoy, tal y como hice unas semanas atrás en la 
anterior sesión de investidura y siguiendo mi primer compromiso, 
que es el de los 33 diputados socialistas al servicio de los 
valencianos y valencianas por encima de cualquier otra cuestión, 
claro que sí, a usted también, señor Fabra, le tiendo la mano y 
recojo su mano tendida aunque sea sin con- tenidos ni propuesta 
alguna. Le tiendo la mano para ver si es posible un nuevo tiempo 
distinto para esta tierra. Pero eso sí, vull arrancar-li compromisos 
concrets i li vaig a fer propostes concretes. Les concretaré en 
quinze iniciatives estratègiques que serviran per a canviar les 
polítiques, per a crear ocupació, per a sanejar La Generalitat, per 
apostar pels serveis públics, per a la igualtat d’oportunitats dels 
valencians, per a restablir la confiança, la credibilitat i el prestigi de 
les nostres institucions i de la comunitat per a més i millor 
democràcia. Perquè recuperar el prestigi del president de La 
Generalitat i les institucions és necessari per qualitat democràtica i 
imprescindible per al lideratge davant de la crisi.

Primer. Que el conjunt de les forces polítiques de la cambra, 
conjuntament amb les organitzacions sindicals i empresarials, 
signen un gran acord per al sanejament i la  reformade 
l’economia valenciana amb l’objectiu de crear ocupació, 
aconseguir més competitivitat, desplegar una política industrial 
amb recursos innovadora, de ciència, intensiva i fonamentada en 
la major qualificació del factor humà.

Segon. Aprovació d’un gran programa de sanejament de La 
Generalitat, que és un decret llei de reestructuració del sector 
públic. Res. Objectius concrets: aprove un programa de 
sanejament de La Generalitat, reduïsca els 3.573 milions d’euros 
de despesa en les 130 fundacions i empreses públiques a un límit 
garantit per llei de no més de 1.500 milions d’euros. Estalvie 
2.000 milions d’euros. Disminuïsca eixes 130 entitats en 30. 
Acordem ací mateix una llei d’eficiència en la despesa pública.

Tres. Impulse un gran acord per al territori. Agraïsc que 
accepte la meu proposta. Siga valent, parle de sostenibilitat, d’una 
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nova legislació urbanística, resolga els problemes de Rabassa, el 
Cabanyal, Nou Mil·lenni, afronte una reforma de l’IVVSA, 
aprove un pla de liberalització de l’estoc de vivendes, que vostés 
votaren ací en contra, perquè ens ofeguen

200.000 vivendes sense futur i sense capacitat de vendre. Quart. 
Aprofite que ha de nomenar un nou govern ara o,

si els ha d’aguantar una estoneta d’ací poquet, per a reduir-lo a set 
conselleries. Disminuïsca el 50% dels càrrecs públics de 
designació directa, elimine el 15% de la despesa corrent excepte 
en política social, ensenyament i sanitat, on fan falta més recursos 
públics.

Cinqué. Restituïsca en els nostres col·legis i instituts l’ambient 
escolar de normalitat i el respecte a la Constitució. Derogue el 
decret de modificació de la composició del Consell Escolar 
Valencià. Deixe de perseguir els qui ensenyen, parlen valencià i 
volen estudiar valencià. (Aplaudiments) Deixe de perseguir, 
senyor Fabra, deixe de perseguir els qui defensen l’ensenyament 
públic de qualitat. Senyor Fabra, presente davant d’aquestes Corts 
un mapa escolar per a construir els col·legis i instituts que facen 
falta; deixe d’acomiadar professors i mestres; faça una aposta per 
l’ensenyament zero a tres anys, per la formació professional de 
qualitat; ajude les nostres empreses a la qualificació dels 
treballadors i treballadores; aposte per la competitivitat; done ja el 
finançament necessari a les universitats i no en 2022. Senyor 
Fabra, aposte per l’ensenyament i no per l’ensenyament per a uns 
pocs.

Sisé. Senyor Fabra, reclame de vosté un pronunciament clar i li 
ho demane explícitament per a la rèplica demanant- li el 
recolzament a la meua primera proposició no de llei que vaig 
presentar en aquesta cambra. Una proposició no de llei amb una 
estratègia per a lluitar contra l’atur dels nostres joves, per acabar 
amb el insuportable drama d’un 51% dels nostres joves que estan 
en l’atur.

Set. Presente davant d’aquestes Corts un calendari sen- sat, 
veritable, rigorós, creïble i urgent per a l’aplicació de la llei de la 
dependència i resolga per dignitat immediatament les peticions 
més antigues.

Huit. Presente a estes Corts les necessàries modificacions 
legals perquè la renda bàsica garantida, l’article 15 de l’Estatut 
d’autonomia de la Comunitat Valenciana, siga l’instrument 
d’ajuda per a aquells desocupats i les seues famílies que hagen 
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consumit el seu dret al subsidi i que hagen d’obtindre, perquè és 
el seu dret, de La Generalitat, els recursos necessaris per a 
garantir la seua subsistència i evitar l’exclusió social.

Nou. Senyor Fabra, li demane, li hem demanat que sane- je La 
Generalitat, que entre altres coses, perquè siga possible invertir 
eixos 200 euros més per a cada valencià i valenciana a la nostra 
sanitat pública, per a fer una bona planificació, per acabar amb la 
escassesa de recursos, perquè siga pública, de tots i de qualitat.

Deu. Senyor Fabra, li exigix transparència i la posada a 
disposició de l’oposició, i no els faça cas perquè acabarà igual que 
el senyor Camps si no ho fa, pose a disposició de la cambra tota la 
informació denegada sobre contractació pública al llarg de la 
setena legislatura, especialment de tots els contractes signats per La 
Generalitat a empreses i a través de les seues fundacions i 
empreses públiques, que han sigut denegats per tindre clàusules de 
confidencialitat o per estar vinculats a sospites sobre corrupció.

Onze. La creació al si de Les Corts d’una comissió per a 
redactar una llei de qualitat democràtica de La Generalitat, llei que 
establisca els principis i les garanties legals per a implantar el 
sistema valencià d’integritat, transparència, informació i qualitat 
democràtica.

Dotze. Reducció del número de signatures necessàries en favor 
de la democràcia i la participació dels ciutadans per a la 
presentació d’una iniciativa legislativa popular fins al número 
mitjà de vots a candidatures per escons d’acord amb les  darreres  
eleccions,  que  seria  lleugerament  superior a

24.000. Ara en són 50.000. I a més li propose que tinguem cent 
diputats, l’escó número cent perquè el promotor d’una iniciativa, 
de la iniciativa popular legislativa, puga defensar- la davant del Ple 
de Les Corts.

Tretze. Senyor Fabra, en la seua condició de president de La 
Generalitat i de president del Partit Popular siga valent, l’ajudarem. 
Ha de comprometre’s solemnement davant d’aquestes Corts a retirar 
de la vida pública a tots aquells diputats, diputades, alcaldessa i 
alcaldes que estiguen formal- ment acusats per un jutge en casos de 
corrupció. (Aplaudiments)

Catorze. Desenvolupe l’Estatut d’autonomia... Senyor Fabra, 
desenvolupe l’Estatut d’autonomia de 2006. Són molt importants 
les lleis que queden per aprovar i especialment la llei de creació del 
Consell de l’Audiovisual de  la Comunitat Valenciana, que alhora 
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ha d’acompanyar-se  en aquesta cambra d’un ampli debat per a una 
nova llei reguladora de l’ens públic Radiotelevisió Valenciana, que 
definisca els nostres mitjans de comunicació com a públics, 
desgovernamentalitzats, sostenibles econòmicament com a 
instruments de normalització lingüística al servei del pluralisme 
polític, de la llibertat de premsa, de la democràcia i que, sota la 
supervisió de Les Corts, queden definitivament i per fi en mans 
dels professionals de la comunicació.  (Aplaudiments)

I quinze..., i abans del quinze permeta’m que li recorde una 
cosa, senyor Fabra: Canal 9 no pot estar més endeutat, Canal 9 no 
pot estar més desprestigiat i ja no pot baixar més la seua audiència. 
I de la indignitat, d’eixa, si vol saber alguna cosa parle amb la que 
encara és consellera portaveu, Lola Johnson, i ella li contarà. 
(Aplaudiments)

I quinze. Senyor Fabra, impulsem... i li agraïsc que me 
convidara a fer-ho... Senyor Fabra, totalment d’acord amb vosté. 
Dóna igual qui governe Espanya, siga el seu partit o al que jo 
pertany: impulse la reforma de l’ Estatut pendent de tramitació per a 
garantir que les inversions de l’estat es cor- responguen amb la 
nostra població, per a revisar el model de finançament de 2009, 
que sens dubte és millor que el d’Aznar i Rajoy, però que seguix 
sent insuficient per als valencians i les valencianes.

I vosté, senyor Fabra, no ha de fugir, no ho faça, això del senyor 
Camps. Si cal defensar els valencians per al corredor mediterrani, 
vinga i vote. I, senyor Fabra, si cal donar la cara, done-la. Quan 
calga defensar els interessos de la nostra comunitat sàpiga, senyor 
Fabra, que compta amb  nosaltres, en primera línia, amb convicció 
i amb determinació, al servei del poble valencià.

Senyor Fabra, li dic que encetar el camí d’aquestes propostes 
és iniciar el canvi de les polítiques, del rumb que la nostra 
comunitat necessita per a crear ocupació i millorar les condicions 
de vida dels valencians i les valencianes.

Senyor Fabra, de veritat, va tindre la mà el senyor Camps, 
¿com no la va a tindre vosté? I el nostre suport per a treballar en 
eixa direcció.

Senyories, senyor Fabra, evidentment anem a votar en contra 
de la seua investidura, tal com ja vam fer fa unes setmanes i pels 
mateixos motius. Els nostres votants van triar un programa 
diferent i també una altra manera de ser i, també, en definitiva, 
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una altra manera de fer. No obstant això, sàpiga que també crec 
que els nostres votants, i li ho dic sincerament, senyor Fabra, en 
aquests temps d’incerteses i desassossec esperen que tinguem la 
capacitat de crear esperança, acords, entesa, de donar respostes i, 
sobretot, ocupació i recolzament a les nostres empreses. Així que 
alce estores, òbriga finestres, deixe de buscar culpables, allibe-
re’s de la tutoria de Camps, assumisca responsabilitats, govern 
des de la realitat dels nostres problemes i no des de la imatge 
falsa que tot va bé. La meua disposició és sincera en qualsevol de 
les quinze propostes que li he fet. El Grup Socialista ho ha 
vullgut fer sempre i ho farà.

Senyories, acabe.

Senyor Fabra, no li han deixat a vosté un llistó molt alt. La 
veritat és que no. Però eixe llistó no ha de ser la seua referència. 
La veritable referència són les aspiracions, les possibilitats, els 
anhels i les preocupacions dels cinc milions de valencians i 
valencianes. Perquè els valencians i valencianes no es mereixen 
aquest ple, no es mereixen el que hem viscut els últims dos anys i 
mig...

El senyor president:

Vaja concloent, senyor Alarte.

El senyor Alarte Gorbe:

...i la seua responsabilitat és canviar-ho.

Senyor president de Les Corts, senyor Fabra, senyories, moltes 
gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor Morera Català:

Senyor president, senyories, molt bona vesprada.

El nostre grup parlamentari, el Grup Compromís, considera que 
estem vivint o patint una situació excepcional i que cal donar la 
cara, cal comprometre’s i assumir responsabilitats, perquè el que 
està passant és una situació absolutament excepcional, fruit d’una 
dimissió o renúncia, no sabem si encara n’hi ha president de La 
Generalitat, i per tant calia donar la cara i presentar una alternativa 
a les polítiques de dreta pura i dura que mos han portat al desastre, 
com són les polítiques del Partit Popular.

Nosaltres, senyor Alarte, no estem ací per facilitar la investidura 
de ningú. Estem per respondre davant els nostres electors per a dir 
que hi ha un altre camí a seguir. I si estàvem confirmats en estes 
possibilitats, més encara     després

d’escoltar el discurs del candidat, senyor Alberto Fabra; un 
discurs continuista en el que ha assenyalat que els seus prin- cipis 
són els principis de Camps. Malament comença vosté. Ja li vaig 
dir al senyor Camps que segurament no acabaria la legislatura. El 
que no sabia és que no l’haguera començat i no l’ha començat. 
Mos ha dit coses tan importants, senyor Fabra, que ja sabem que 
«somos orgullosos de la tierra, de la gente, de sus raíces». 
Estupend! I fins i tot ha dit que tot   i que és castellonenc se sent 
alacantí i valencià, no sabem si se sent il· licità, gandienc, no ho 
sabem, però un discurs absolutament provincià, del qual ha gastat 
24 minuts en castellà i 2 en valencià.

Però en este discurs vosté ja s’ha desdit del que havia anunciat. 
Havia dit en la premsa que rebria les víctimes del metro, de 
l’accident ferroviari més greu d’Europa, no ha dit res al respecte, 
ni en la rèplica que li ha fet al senyor Alarte. I, per altra banda, no 
ha dit res sobre la transparència i donar contractes a l’oposició, 
les factures dels quals hem reclamat insistentment i el Tribunal 
Constitucional els ha dit a vostés que mos han de donar les 
factures. D’això ja no ha dit res en esta sessió d’investidura.

Però sembla que té vosté moltes ganes de passar pàgina 
ràpidament i ha dit claríssimament que «debemos pasar pági- na y 
recuperar la normalidad democrática». Estàvem amb anormalitat 
democràtica? Per què està vosté hui ací? Què ha passat? Per què 
ha dimitit... Si és que ha dimitit, perquè el que sabem és que ha 
renunciat al càrrec de president de La Generalitat. Per què ha 
dimitit, ha renunciat el senyor Francisco Camps? Que no està ací, 
per cert. Què ha passat? A vosté l’ha posat des de Madrid el 
dedazo del senyor Rajoy, el dit del senyor Rajoy. I vosté se 
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presenta ací amb un programa que no diu res i no sabem eixa 
situació democràtica, per què hem arribat a eixe extrem. Sí que 
tenim clara una cosa: és que el senyor Camps molestava a 
l’estratègia del senyor Rajoy, molestava haver d’anar a un juí en 
el qual el senyor president de La Generalitat, aleshores, en estos 
moments, senyor Camps, havia d’anar allí en plena campanya 
electoral, i això molestava al centralisme. I vostés són un partit 
sucursal del PP de Madrid i per això l’han fet dimitir.

I vosté ve ací a presentar-se com a president de La Generalitat. 
I no han consultat a ningú, ni al senyor Rus li han preguntat, ni a 
les seues bases (rialles) i s’ha indignat l’home, l’home s’ha 
indignat perquè no han consultat a ningú. Escolte!, i vostés que 
durant tota la legislatura mos han donat lliçons de legitimitat 
sobre els candidats i les candidates dels altres grups de l’oposició, 
jo no li negue a vosté ninguna legitimitat, però amb la doctrina 
Camps vosté no aprofitaria per al càrrec. No mos done lliçons ni 
de democràcia, ni d’ètica política, entre altres coses perquè el 
senyor Camps en la seua estratosfera i la seua situació passada 
mos deia que volia fer un sistema uninominal de 
circumscripcions, que per cert a la província de Castelló li 
tocarien deu diputats, «para ir cada fin de semana los electores a 
dar cuenta de lo que han hecho en el parlamento». I resulta que 
dimitix o renúncia el president de La Generalitat i no ve a donar 
comptes ací, a les Corts Valencianes. Però açò quina broma és? 
Açò quina broma democràtica és?

La Constitució espanyola, en el seu article 6, diu que els partits 
polítics han d’expressar el pluralisme polític en la seua formació i 
que és fonamental la participació política, la Constitució 
espanyola. I a vosté l’ha nomenat Rajoy a dit, a dit. I ara 
ratificaran els seus membres de grup parlamentari. Per culpa d’un 
reglament injust, per culpa d’un reglament injust mosatros no 
podem presentar, com volíem, la nostra alternativa al desastre de 
polítiques de dreta, centralistes, que el Partit Popular ha 
protagonitzat durant els últims anys. I, per tant, mosatros tenim 
com a prioritat una necessitat  de regeneració democràtica. La 
ferida és molt forta i amb una tireta no s’arreglarà. Necessitem 
saber què ha passat i netejar bé la infecció. Fer-ho rapidet, com 
volien alguns, no aclariria la situació. Tenim dret i els ciutadans 
valencians tenen el dret a saber què ha passat i per què està hui 
vosté ací demanant-nos que el votem com a president de La 
Generalitat. I d’això vostés no han donat resposta.

Per tant, nosaltres ens sentim legitimats per a liderar una 
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alternativa progressista perquè nosaltres no estem ací per a fer 
pasteleos amb vostés. Perquè el seu pasteleo és acceptar i acatar les 
seues condicions. I les seues condicions, senyories del Partit 
Popular, no són de regeneració democràtica sinó de perpetuar un 
sistema que ha danyat la democràcia valenciana.

Com és comprensible que la Radiotelevisió Valenciana, que ens 
consta 1.300 milions d’euros, –senyora Johnson, ha escoltat bé?–, 
1.300 milions d’euros, no haja fet cap retransmissió de la renúncia 
del president o expresident de La Generalitat? Com és possible? És 
una anormalitat democràtica. Però és encara més anormalitat que una 
Radiotelevisió Valenciana que paguem tots estiga al servei del Partit 
Popular. Això trenca les regles de joc, això és una manipulació 
burda.

Però és que n’hi ha més. Vostés i el senyor Camps han fet de la 
Generalitat valenciana una agència de col·locació privada del Partit 
Popular. Sense anar més lluny, l’altre dia 68 càrrecs de confiança, 
per lo bajinis ho han colat, que mos costen 3 milions d’euros. I eixe 
clientelisme de gent infiltrada en l’administració és un clientelisme 
que juga a favor dels interessos polítics i electorals del Partit 
Popular. No parle del finançament irregular del Partit Popular, això 
és cosa dels tribunals, això és cosa dels tribunals, o l’ús de les 
enquestes en direccions generals, enquestes que no fan públiques, 
però que paga el poble valencià i ahí està part del deute que patim. I, 
per tant, tot això indica que les regles de joc no són democràtiques. I 
si no n’hi han regles de joc democràtiques, vosté no mos pot 
demanar consensos per a eixir de la situació a què les seues 
polítiques mos han dut.

Jo li proposaré un consens. Si el senyor Francisco Camps és declarat 
culpable per suborn, per haver acceptat regals de la trama corrupta –
ahir tinguérem una foto molt simpàtica en Interviu– no pot ser 
membre del Consell Jurídic Consultiu, no pot ser molt honorable. 
Per tant, li propose que modifiquem la llei d’expresidents de La 
Generalitat per a retirar-li tots els honors si és condemnat culpable i 
que no es beneficie ni del cotxe, ni de secretaris, ni del sou públic. 
No pot ser considerat expresident de La Generalitat i rebre dàdives 
del poder públic aquell que és considerat culpable. Aixina de clar. 
Primer acord: modifiquem la llei. I ja hem registrat una proposta per 
a que això no tinguem la vergonya, la vergonya de patir eixa 
indignitat. I, per altra banda, senyor Fabra, si és declarat innocent, 
què faran? El tornaran a portar ací? El tornaran a portar? És que no 
ho sabem, és que no donen ninguna explicació. Per tant, vosté està 
en una situació –jo ja ho entenc– difícil, dura. Què passarà? Bé, el 
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que diga Madrid ¿no? Perquè com vostés són un partit subordinat, el 
que diga Madrid faran, ja ho sé. Igual li diuen: «Alberto, ya lo tienes 
bien, fuera; ahora el otro.» Que donen explicacions.

El que sí que sabem des del nostre grup parlamentari és que el 
senyor Camps ha mentit a esta cambra, ha mentit, ha mentit, i en 
democràcies més avançades i més rigoroses no és pot aguantar un 
president que mentix a les Corts Valencianes. Vostés l’han aguantat 
durant més de dos anys i mig i, per tant, vostés són coresponsables 
d’haver aguantat un president que va mentir a preguntes del Grup 
Compromís.

Mos ha agradat una cosa que ha dit vosté: «Los políticos han de 
trabajar para los ciudadanos». Efectivament. I després molt 
d’autobombo i molta cosa. Han treballat vostés per als ciutadans? 
Home, la senyora alcaldessa d’Alacant per a un ciutadà, Enrique 
Ortiz, que li ha fet fins el pla general d’ordenació urbana, ha 
treballat molt. És que la veig i no puc evitar-ho. Però l’herència 
que mos deixa el Partit Popular i les seues polítiques són eixes, la 
realitat és eixa. No ens excusem en el que no és. 600.000 aturats. 
Per què no ens expliquen per què ací el nivell d’atur és superior a 
la mitjana espanyola? Per què no ho expliquen? Per què no 
expliquen que ací tenim un nivell més alt d’atur? Tindrà alguna 
cosa a vore el seu model econòmic i improductiu de bombolla 
immobiliària, d’especulació amb el nostre territori? Tindrà alguna 
cosa a vore tot això? Explique-ho. Eixa és la seua realitat.

La realitat és que el senyor Francisco Camps, i vostés són 
coresponsables, han fet que els valencians i les valen- cianes 
perguérem dos caixes d’estalvi, Bankia i la CAM; la CAM, després 
en parlarem, nacionalitzada pel Banc d’Espanya. Tinc propostes 
també a fer-li sobre este tema del qual vosté no ha parlat. I, per tant, 
quan han deixat morir el nostre sistema financer de caixes d’estalvi 
han fet dos coses, mentre continuava la seua juerga i el seu sarau, i 
és no pagar als proveïdors, la qual cosa penalitzava la nostra 
economia productiva, i després deixar factures en el calaix sense 
pagar. Però la juerga vostés l’han continuat, ¿eh? Fa dos anys i mig 
li vaig dir açò: «The party is over.» La festa s’ha acabat. I vostés 
han continuat amb la juerga i amb el sarau, gastant el que no 
teníem, endeutant-se. I l’endeutament no ha sigut productiu, 
l’endeutament ha sigut fins i tot en el marc de la visita del papa. El 
que en Santiago de Compostel·la i en Catalunya costa un euro, la 
retransmissió, ací ens ha costat 15 milions d’euros. Això no és 
inversió productiva. Això és una altra cosa.

Per tant, tenim atur, no tenim caixes, els nostres sectors 
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productius per terra. Home, tota l’estratègia industrial que mos van 
dir que farien és inferior la dotació al que mos costa la fórmula 1. 
Vosté creu que això té trellat? Vosté creu que això té trellat? Tots 
els sectors productius amb menys diners que la seua juerga i la 
fórmula 1.

I de tot això n’hi han unes enormes víctimes, víctimes de l’acció 
de govern del Partit Popular del senyor Francisco Camps; víctimes 
en les societats musicals que no cobren el que se’ls va dir, víctimes 
en les indústries culturals, víctimes en els aturats, víctimes en els 
nostres joves que la matrícula els costa un 7,4% més que en altres 
llocs de l’estat espanyol, és a dir, això són imposicions indirectes 
que ho paguen els ciutadans. Els nostres joves tenen les matrícules 
més cares de l’estat espanyol. Paguen els professionals, els 
treballadors, els empleats públics. I he de fer un gran 
reconeixement a que tenim uns grans professionals i uns grans 
empleats públics, i vull concretar-ho en els treballadors de la 
sanitat pública de La Fe i en les àrees d’urologia i nefrolo- gia que 
han tingut un tacte no només professional sinó humanitari. Ho ha 
patit l’agricultura, el 24% dels treballadors de l’agricultura de les 
explotacions agràries han abandonat el camp. Tots aquells que 
volem vore televisió que ens done la gana sense censura som 
víctimes del seu govern. O els damnificats de les hipoteques. Quan 
vosté mos deia que hem de portar ací debats seriosos i tal, eixe 
debat l’hem portat ací mosatros. Sap quantes famílies estan en 
situació de risc i d’explotació i de marginació social per les seues 
polítiques, també les del Partit Socialista que està més al costat 
dels bancs que no de les pobres persones les quals han hagut de 
patir en la seua vivenda i queden hipotecats de per vida pel seu 
sistema? Sap quantes famílies en l’últim any? 15.000 famílies. 
També s’obliden de tot això.

De tot això no ha dit res, de tot això no ha dit res. I això és 
herència seua, és herència de les seues polítiques. Les víctimes de 
l’acció de govern del Partit Popular i de Francisco Camps. I per això 
quan vosté diu..., –jo puc entendre que està en una situació difícil de 
debilitat perquè l’han imposat des de Madrid–, que «usted acepta la 
herencia de Francisco Camps», vosté està tirant-se pedres a la seua 
teulada. I eixa és la realitat. La realitat és que estem en una situació 
molt negativa, catastròfica, amb un deute exorbitant, sense caixes 
d’estalvi, amb més atur, amb uns sectors productius a la baixa, i eixa 
és la radiografia. I davant eixa radiografia, nosaltres demanem rigor 
per a fer les coses d’una altra manera, d’una manera més positiva i 
més creativa. I sobre això també li faré algunes propostes, propostes 
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concretes, decidides per a millorar la situació.
Mire vosté, si una cosa està perjudicant l’economia productiva és 

que La Generalitat no paga en temps i forma els proveïdors, 
incomplint la llei. Per tant, li propose que establixca un calendari 
clar de pagament als proveïdors de la Generalitat valenciana vinculat 
a l’aprovació del pròxim pressupost. I eixe serà un document annex 
que haurem d’incorporar en els pressupostos de l’exercici 2012. 
Volem saber què devem. Quaranta mil milions? Cinquanta mil? 
Cinquanta-dos mil? Què devem? Volem saber-ho i, per tant, 
necessitem ahí rigor per a saber en quina situació ens trobem. Perquè 
el que estan fent vostés és que milers i milers de xicotetes i mitjanes 
empreses, proveïdores de l’administració, que no cobren, estan 
tancant les seues portes. Cada dia n’hi han empreses que ens 
telefonen en esta situació, pel seu model productiu. Eixa és una 
proposta que li plantege.

Austeritat. Clar que volem austeritat! Però a vosté, senyor Fabra, 
li han colat un gol. El senyor Camps va dir, els que li van preparar el 
discurs, que quant a austeritat retallaria

1.150 milions d’euros, 1.150. I hui vosté ací mos ha dit que va a 
retallar-ne 700. A vore, s’han perdut 450 milions d’eu- ros pel 
camí. Eixe és el rigor que mos demana vosté? Què s’han fet 
d’eixos 450 milions d’euros. 1.150 el senyor Camps. Però, clar, 
com aquell inventava les xifres, les dades sense cap rigor i sense 
cap ordre... Ara li estan passant la xulla. (Remors) Han perdut 450 
milions d’euros. Mos pot explicar en un mes què s’han fet d’eixos 
450 milions d’eu- ros? És més que la Diputació de València. Més 
diners que la Diputació... No, senyor Rus? Més diners! En un mes 
s’han perdut 450 milions d’euros. Bé, mos pot explicar ahí què ha 
passat? Perquè, clar, si mos demana rigor i austeritat, doncs a vosté 
se li acaben de perdre 450 milions d’euros.

Mos parla de la sostenibilitat de l’estat del benestar. D’acord. És 
bàsic per a mantindre el principi d’igualtat, mantenir l’estat de 
benestar que tantes lluites, tants sacrificis ha costat per aconseguir 
que el nostre estat de benestar siga una realitat i que ara alguns, per 
la porta de darrere, mos van esmicolant, perquè estan més pendents 
dels bancs que de les persones treballadores i dels ciutadans.

L’estat del benestar no es podrà mantenir si no tenim ingressos. 
Per tant, és necessari canviar el model productiu d’economia 
especulativa i recreativa per un model d’economia sostenible, un 
model d’economia competitiva i productiva. Això és cert que no se 
fa de la nit al matí. Portem massa temps perdut. Sobre això, nosaltres 
plantejarem propostes, com ja les vam plantejar en el passat debat 
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d’investidura.

Però n’hi ha una cosa que s’ha de fer ja, i vosté l’hauria de fer 
demà, i és intentar, com a última solució, recuperar la CAM per al 
poble valencià. Encara és possible, abans que el senyor Zapatero li 
l’entregue a Botín. Per això el senyor Botín li diu a Zapatero: «No te 
vayas, Zapatero. Quédate.» Que li la vol regalar, li la vol entregar! El 
primer que hauria de fer un president de La Generalitat és demanar  
responsabilitats. Primer. Als gestors, als que van designar vostés. 
Primer en els assemblees, en els anteriors pactes del PSOE, poca 
gent, i PP. Als membres de les assemblees i als òrgans de direcció de 
la CAM, que hem sabut que s’han posat uns sous milionaris, 
estratosfèrics, i alguns fins i tot s’han atorgat préstecs de la pròpia 
CAM a familiars, saludats i coneguts. No sabem si també n’hi han 
«amiguitos del alma». Segurament també n’hi hauran. Demanar 
responsabilitats.

Després. ¿No hem arribat a la conclusió que el deute de l’estat 
amb el poble valencià són 3.400 milions d’euros? En un informe 
que van fer d’experts, pel mal sistema de finançament autonòmic 
del Partit Popular del 2002 al 2008, que no va reconéixer la 
població real que teníem a esta terra, els cinc milions de 
valencians? 3.400 milions digueren els experts. Amb 3.400 milions 
d’euros podeu recuperar la CAM. No són 2.800 milions d’euros els 
que va posar el FROB? Doncs, fem un esforç, si vosté demà se’n 
va a Madrid, intente coordinar-se amb el senyor Alarte, que tenen 
sintonia, intente anar a vore el senyor Zapatero i, abans que li 
regalen la caixa al senyor Botín, intentem que eixa caixa torne a fer 
les funcions de banca pública valenciana. Per tant, eixa seria una 
proposta. És possible si ens posem. Hem perdut massa temps.

La responsabilitat és tota seua perquè, efectivament, n’hi ha un 
òrgan regulador que és el Banc d’Espanya. Però què va fer l’IVF en 
tot este temps? Què va fer l’Institut Valencià de Finances? Què van 
fer els seus governs introduint la CAM en aventures especulatives 
de «tierras míticas» i anar- se’n a Mèxic a comprar bancs que no 
valien ni un duro, 400 milions d’euros, per a construir en una gran 
reserva de la biodiversitat de Mèxic? Tot això ho van aprovar 
vostés. Tot això ho van estimular vostés. Eixe és el seu model, el 
de la bombolla immobiliària, el de l’especulació urbanística, el que 
ha fet que la CAM estiga en estos moments...

Per tant, si tot això va ser possible, si tot això va ser possible, la 
seua incapacitat i la seua falta de supervisió, sumada a la del Banc 
d’Espanya, ara haurien de fer un últim intent per a recupera la 

25

26

27

28

..Poble

..Generalitat

..Estat

..Poble

..Terra

..Espanya

..Generalitat

..Espanya



CAM per al poble valencià.

Demanar responsabilitats patrimonials i, fins i tot, mirar si n’hi 
ha matèria delictiva en l’actuació dels directius de la CAM i 
intentar recuperar la CAM per a una banca pública integrada en 
l’IVF.

Per altra banda, han parlat ací, de passada, del tema del model 
de finançament. Posem-nos d’acord. Posem-nos d’acord amb el 
model de finançament. Mane el PSOE o mane el PP, el model de 
finançament valencià ha estat insuficient, injust i ens ha penalitzat.

Vostés van aprovar un estatut d’autonomia, el del 2006, que ja 
hem modificat perquè vam voler ser els primers a arribar a un lloc 
on després s’ha demostrat que vam errar. I hem modificat un 
estatut d’autonomia per a incloure la clàusula d’inversió 
territorialitzada de l’estat. Hem arribat tard. No arribarem enguany. 
Per tant, no comptem amb eixos diners, perquè no tindrem eixos 
diners perquè sempre se fan les coses quan no toca.

En eixe moment els vaig dir que era el moment d’incloure 
també dos addicionals. Una, la del deute històric, com contemplava 
l’informe dels experts, i no van fer cas. I dos, els vaig dir que 
donada l’especial situació de desocupació que tenim i el nivell de 
renda dels valencians, en què hem perdut posicions, era el moment 
d’incloure clàusules per a garantir una inversió majoritària per part 
de l’estat. Ni PP ni PSOE vullgueren. Ara seria el moment, ara 
seria el moment, ja que això no ho puguérem fer en el moment que 
tocava, de plantejar-nos conjuntament un marc d’un nou pacte 
fiscal amb l’estat. Eixe seria l’element necessari per garantir l’estat 
del benestar. Si no tenim els recursos que ens pertoquen com a 
poble, com a comunitat autònoma, no anem a aconseguir poder 
finançar el nostre xicotet estat del benestar que tenim en precari, 
amb el deute que tenim i amb la situació d’inferioritat amb altres 
comunitats autònomes que tenim.

Seria el moment de plantejar-nos esta reivindicació, d’un 
pacte fiscal amb l’estat en línia amb el que estan fent altres 
comunitats autònomes properes a la nostra. Si no aconseguim eixos 
recursos, serà impossible poder avançar en millores per al poble 
valencià. Nosaltres hem registrat una pro- posta en este sentit, una 
proposta sensata, una proposta posi- tiva, per aconseguir que això 
siga una realitat, un pacte fis- cal amb l’estat que dins del marc de la 
Constitució puga garantir sense necessitat que els acords a nivell 
estatal ens perjudiquen, aconseguir la suficiència del nostre sistema 
de benestar i de millora de la nostra autonomia. Sense això serà 
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impossible arribar a més coses.

Per a garantir el sistema de benestar això seria fonamental. 
Ara parlem de la necessitat de canviar... –i vosté no ha dit res–, de 
tot el que seria canviar el model productiu valencià. És necessari un 
canvi importantíssim en el nostre model productiu. I eixe canvi en el 
model productiu valencià no el farem repetint els errors del passat. 
Passar del model que ens ha dut a este desastre a un altre model que 
genere confiança, que genere ocupació, que genere expectatives. 
Això només se podrà fer si fem un govern amic de l’economia 
productiva. Què vol dir això?, que anem a continuar, anem a buscar 
la nostra competitivitat com vol fer el govern central basant-se en la 
precarització de les condicions laborals dels treballadors i dels 
empleats públics? Eixe no és el camí. Per a això ja està la Xina.

Necessitem canviar el model productiu valencià per a fer-lo més 
productiu. I fer-lo més productiu no n’hi ha altre camí que en la 
innovació, en l’R+D, en la investigació, en l’excel·lència, en els 
microcrèdits, en donar suport a tots els emprenedors, que en esta 
terra n’hi ha i en són molts. Eixe és el camí per aconseguir eixos 
objectius. I eixe és el camí que el govern valencià ha despreciat. 
Perquè els pocs recursos públics que teníem s’han dedicat, més bé, a 
altres coses. Ara caldria canviar tot eixe model i plantejar que 
necessitem generar ocupació estable i de qualitat. Si vostés se’n van 
qualsevol diumenge a qualsevol de les nostres estacions, voran 
milers i milers de joves que se’n van a altres territoris a buscar-se la 
vida. No podem consentir que el 40, quasi el 50% dels nostres joves 
estiguen desocupats, estiguen desempleats, estiguen sense faena. 
Això és una barbaritat. I necessitem, com l’aigua de maig, com a 
primer objectiu, com a l’objectiu general, crear les condicions perquè 
l’economia productiva siga una realitat.

Per altra banda, vostés han de fer coses perquè l’economia 
productiva se genere en un marc de confiança. I és que totes les 
seues dèries o les dèries de l’anterior president de La Generalitat 
s’acaben. No té cap sentit que continuem pagant els costos de la no-
cooperació amb altres comunitats autònomes. No té cap sentit. Els 
costos de la no-cooperació amb altres comunitats autònomes ens 
costen massa diners de la butxaca, ens costa l’estrangulament del 
nostre sistema ferroviari, que és una vergonya que vostés hagen 
aplaudit «aves» amb 19 passatgers que mos han costat 3.500 milions 
d’euros, i el que és l’economia productiva, que necessita bones 
infraestructures, no tingam la connexió ferroviària com toca- ria 
entre Vinaròs i Vandellós. Eixe coll de botella, que estem parlant 
d’una inversió de 300 milions d’euros, en qualsevol país normal 
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s’havera aguantat en eixes condicions.
Necessitem bones infraestructures, i vostés no han posat ni un 

euro, ni un euro, en obra pública d’inversió en el que són les 
rodalies, que són la xarxa que gasta la majoria deciutadans. Això 
sí, ho presentaren molt bé en el palau de La Generalitat, al 2009, 
però no han invertit ni un euro en la xarxa de rodalies perquè és un 
conveni entre el govern central i el govern valencià. Ni vostés han 
posat un euro, ni els socialistes han posat un altre euro.

I, per altra banda..., el pla de rodalies, han invertit vostés algun 
euro? Ni un euro. No han posat ni un euro, ni en els pressupostos 
actuals ni en l’anterior.

Seria necessari que férem gestions per a recuperar el peatge de 
l’autopista AP-7, per a suprimir el peatge de l’autopista AP-7. Ja 
que els valencians estem condemnats a ser un poble de peatge per a 
poder moure’ns de nord a sud, que eixe peatge que vostés van 
prorrogar, finalitzara i s’acabara. Eixe peatge és injust. I si en altres 
comunitats autònomes l’estat s’ha fet càrrec dels peatges de les 
seues autopistes, per què els valencians ens hem de conformar amb 
menys.

Tot això forma part d’un programa alternatiu, positiu, 
progressista, que nosaltres desenvoluparem en els pròxims temps.

Considerem que amb el programa electoral de Compromís, amb 
el que nosaltres ens hem presentat a les eleccions, seria una gestió 
millor, més clara, més positiva, més austera, que crearia més 
ocupació del que vostés ens proposen.

Senyor Fabra, vosté té una situació difícil, té una situació molt 
complicada. Vosté s’ha presentat ací com l’hereu del senyor 
Camps i diu que els seus principis són els del senyor Camps. Ja 
s’ho farà. Vosté està en una situació d’interinitat. Té tota la 
legitimitat per a ser president de La Generalitat perquè el seu grup 
parlamentari el va votar. Ara, nosaltres tenim tota la legitimitat per 
a també plantejar una alternativa democràtica a les seues 
polítiques. El que ens ha dit ací no ens convenç, no ens ha 
convençut en absolut. Anirem veient en els pròxims mesos la seua 
voluntat de canvi.

Jo li he fet ací algunes propostes: una, la modificació de la llei 
d’expresidents de La Generalitat; dos, la de recuperar la CAM com 
a banca pública valenciana; tres, la de canviar les regles de joc 
perquè no siguen unes regles de joc i una situació que beneficie 
només els interessos partidistes i elec- torals del Partit Popular; 
quatre, li he demanat què passa amb eixos 450 milions d’euros que 
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s’han perdut pel camí en un mes. Li demane rigor, li demane 
serietat, li demane saber on estem.

Cinc, li demane si va a fer vosté un planejament de pagament 
als proveïdors com un document annex als pressupostos de La 
Generalitat. Volem saber què s’ha fet amb els nos- tres diners i 
volem saber què devem, què es deu per les seues polítiques.

I sisé, li he plantejat dos coses més, que acordem per a 
negociar amb l’estat un pacte fiscal amb l’estat i que anem tots 
junts a reclamar els 3.400 milions d’euros que, per culpa del seu 
model de finançament autonòmic, l’estat –segons l’informe dels 
experts– ens deu al poble valencià.

Són preguntes que li faig...

El senyor president:

Vaja concloent, senyor Morera.

El senyor Morera Català:

...i   de   les   quals   voldria   obtindre   una   resposta.

(Aplaudiments)
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La senyora Sanz Alonso:

Gracias, señor presidente. Señorías.

Señor Fabra, siento decirle que su discurso ha sido profundamente 
decepcionante. Usted había anunciado estos días unos gestos, había 
anunciado unas intenciones en los medios de comunicación, en sus 
entrevistas, que no se han visto reflejados para nada en lo que usted 
nos ha dicho esta mañana. No hemos escuchado nada sobre 
transparencia, no hemos escuchado nada sobre la intención de 
entregar los contratos que la oposición ha venido pidiendo durante 
tanto tiempo en esta cámara. Y realmente su discurso no ha sido más 
que una loa de lo anterior, una loa del anterior presidente, de la 
gestión del Consell.

Pero hay algo que sí que extraña por contradictorio. Porque usted 
dice: «Tenemos que abrir una nueva etapa.» Si realmente todo 
funciona tan bien, ¿de qué nueva etapa estamos hablando? Usted ha 
dicho: «Hay que recuperar la normalidad institucional.» Si todo 
funciona tan bien, ¿de qué normalidad o de qué anormalidad 
institucional estamos hablando? Se habla entre líneas, pero no se 
concreta nada. Y aquí venimos a concretar, porque realmente, y 
como han dicho mis compañeros de la oposición, la situación es 
gravísima y usted también lo ha reconocido.

Y si como ha dicho usted, usted se basa en los principios del 
señor Francisco Camps, pues realmente esos principios al señor 
Francisco Camps le han gastado una mala pasada. Se sentará a 
declarar en el banquillo de los acusados y ha tenido que dimitir como 
presidente de la Generalitat valenciana. Por ahí no se puede seguir, 
por ahí no se puede seguir. Y, desde luego, si de algo tenemos que 
hablar es de ese profundo giro ético, de ese profundo giro social que 
necesita el País Valenciano, que necesitan los valencianos y las 
valencianas. Y eso significa cambio en las políticas, cambio en las 
formas de hacer política y ni una permisibilidad más con la 
corrupción que hoy se sigue sentando en estas Cortes. Todo eso lo 
hemos soportado durante muchísimo tiempo y eso tiene que acabar, 
tiene que acabar en una etapa nueva.

Y, mire, yo también digo cuarenta días, señor Fabra, digo 
cuarenta días que me subí a esta trona y protesté enérgicamente en 
nombre de mi grupo, en nombre de los demócratas, (remors) 
porque una persona se presentaba como candidato a la presidencia 
de La Generalitat estando imputada. Hace dos meses y cuatro días 
que ustedes llevaron a las urnas una persona imputada en la cabeza 
de la lista para optar a la presidencia de La Generalitat y a muchos 
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diputados y diputadas o aspirantes a diputados y diputadas 
imputados o afectados por la corrupción. También aquí 
protestamos de esa situación.

Y realmente hemos pasado dos años y medio, absolutamente 
innecesarios, de debates complejos, de debates inútiles, de debates 
estériles para acabar en lo que hoy estamos: eligiendo en este 
debate a un nuevo presidente de la Generalitat valenciana. ¿Y hacía 
falta esperar dos años y medio? ¿Hacía falta este espectáculo? 
¿Hacía falta el conjunto de los valencianos y valencianas por esta 
situación, por este camino y por todos estos momentos tan 
difíciles, tan estériles para el conjunto de todos nosotros y de 
nuestra sociedad? Yo creo que no. Y usted creo que también sabe 
que no era necesario haber llegado a esta situación.

Y a los valencianos y valencianas se les debe una explicación y 
usted tiene que dar esa explicación. Se les debe una explicación de 
muchas cosas. Porque está pendiente que se explique la visita del 
papa, la cobertura que hizo Canal 9, el negocio de la trama Gürtel 
que hizo con esa visita que sigue sin aclararse, el gasto de los dos 
días del papa Benedicto XVI en Valencia. Deben aclarar qué pasó 
con el estand de Fitur, todos y cada uno de los contratos que 
Álvaro Pérez y compañía se llevaron de la administración pública 
valenciana, los mayores y los menores, esos que todos desde esta 
bancada le hemos venido durante mucho tiempo pidiendo.

Y, miren, deben de explicar qué ha pasado con Brugal en 
Alicante. Porque hoy se requiere pasar página, pero se pasa página 
de verdad; se pasa página abordando los problemas que se tienen, 
que son gravísimos, es descredibilidad democrática y es de los 
gravísimos problemas que tienen los valencianos y las valencianas 
por una crisis que no han tenido la culpa de ella y una crisis de las 
que ustedes la han gestionado tan mal que han venido a situarnos 
en unos momentos de graves problemas sociales, económicos e 
institucionales.

Y de verdad que rompa con la herencia del señor Camps, señor 
Fabra, acabe con esta situación, ejerza realmente de molt 
honorable, tenga respeto a todos los valencianos y valencianas, que 
su predecesor poco tuvo. Y, mire, me ale- gro que al menos en la 
réplica del señor Alarte le haya dicho que va a recibir a las víctimas 
del metro. Me alegro muchísimo. Pero yo quiero decirles que el día 
3 de julio, cuando se cumplía el quinto aniversario del accidente, 
¿dónde estaba su gobierno? ¿Dónde estaba el Partido Popular en 
los actos conmemorativos de aquella catástrofe? Desde luego, no 
estaba ni en la plaza de la Virgen, ni en la estación de Jesús por la 
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mañana. Y, mire, si recibe a las víctimas del metro le van a pedir 
que reabra la investigación, que depure responsabilidades. Pero es 
gente tan responsable que le va a pedir que, por favor, haga las 
inversiones necesarias para que esa catástrofe no vuelva a ocurrir, 
no vuelva a ocurrir. (Aplaudiments)

Y le pido que acabe con la censura y con la manipulación, 
porque no han permitido la transmisión en directo de la dimisión 
del presidente Camps. Y eso es algo inaudito, es increíble pero es 
cierto, y Canal 9 no enganchó. Canal 9 no enganchó, pero no 
engancharon tampoco las televisiones que quería enganchar. Y eso 
se llama censura, eso se llama dar la espalda a la libertad de 
información, a la información que debían de tener todos los 
valencianos y valencianas de algo tan grave como es la dimisión de 
su presidente. Y de eso no han contestado. Como usted tampoco ha 
dicho, porque estamos leyendo siempre entre líneas, por qué hoy 
estamos volviendo a elegir a otro presidente. Eso no se ha dicho. 
Y, mire, la gente en la calle está pidiendo gestión, ética y 
transparencia de lo público y sobre todo responsabilidad a esta 
institución, porque nos toca fiscalizar, nos toca proponer, nos toca 
aprobar en unos momentos en la que la crisis es letal, que está 
afectando a la economía valenciana, que está afectando a 
muchísimas familias. Y hay gente que no tiene que llegar a final de 
mes. Y eso es lo que quiere la gente, que hablemos de eso aquí. Y 
para eso usted tiene que abordar con responsabilidad la crisis que 
tenemos y ofrecer soluciones, porque hoy no hemos escuchado 
soluciones reales a la crisis. Poner punto y final a la corrupción 
significa no solamente acabar con eso sino significa que tiene que 
ir parejo a otras medidas, medidas económicas, medidas sociales, 
medidas medioambientales.

Y, mire, la corrupción política es un mal que no solamente es 
que anide de por sí en las personas, viene del modelo que ustedes 
han levantado y del modelo que se ha desarrollado durante estas 
legislaturas del Partido Popular. Una economía como la nuestra, y yo 
lo vuelvo a repetir, y coincido con los compañeros de la oposición 
que también lo han planteado, una economía que se ha asentado en 
un crecimiento desorbitado de la construcción, en una legislación 
que hace de la construcción una actividad especulativa, favorece 
especialmente a la corrupción política.
Mire, cuando las plusvalías por revalorizaciones de terreno se 
consideran que son privadas, cuando la figura del agente urbanizador 
asume responsabilidades de la administración o cuando tenemos una 
legislación como la valenciana, tan farragosa y compleja que al final, 
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para poder hacer algo, porque se pueden hacer muchas cosas, se 
tiene que acudir a lo que el político que quiera y de turno quiera 
decir, eso genera toda una serie de sinergias muy negativas en su 
conjunto. Y eso ha pasado aquí. Y la construcción y la apuesta que 
se ha hecho por ella desaforada y la legislación ha provocado todas 
esas posibilidades de corrupción y además han privatizado servicios 
públicos, sanidad, educación, atención a las personas dependientes, 
gestión de residuos, servicios medioambientales, una vorágine 
privatizadora bajo la excusa de que lo público es ineficiente, ha 
entrado ahí el negocio privado. Y mirar ahí las concesiones, los 
tratos de favor a empresas, todo eso que suena a tanto y que en los 
medios de comunicación hemos visto durante todos estos años.

Y por si no fuera poco todo esto, la política de los gran- des 
eventos –yo digo, sí, de los grandes eventos, porque luego 
hablaremos de la deuda, de la deuda que tiene la Generalitat 
valenciana– y de los grandes eventos y de cons- trucciones 
megalómanas e ineficientes. Y no vale la pena hablar de turismo, 
porque precisamente los empresarios del turismo lo que están 
diciendo desde hace mucho tiempo es que La Generalitat está 
desarrollando una política insensata en ese terreno y ahí tiene los 
recortes de prensa, porque nosotros también los leemos.

Y, además, los grandes eventos, los palacios de las artes, los 
palacios de las lenguas, también han generado oportunidades muchas 
veces mal utilizadas e ilícitas de generar negocios al amparo del 
dinero público que ha ido a bolsillos privados sin necesidad y sin 
legitimidad para que esto fuera así. Y son muchísimos los procesos 
judiciales abiertos y las investigaciones policiales, que leyéndolas se 
nos cae la cara la vergüenza por lo demoledoras que son desde un 
punto de vista ético.

Y la verdad es que si siguen apostando por la construcción 
como primer motor de futuro del desarrollo del País Valenciano, 
por la privatización de los sectores públicos, por las políticas de 
grandes eventos, seguirán alimentando el motor de la corrupción. 
Y ya hablaremos de números sobre lo que pesa en nuestra 
economía la construcción y sobre lo que pesa el sector industrial, 
porque de eso hay mucho que decir y con el señor Camps, Gerardo, 
ya lo hemos discutido en muchas ocasiones.

Y la verdad es que tenemos que hablar de futuro y futuro para 
los valencianos. Queremos saber si se plantean realmente algo de 
lo que el ex presidente dijo, algo que poder cambiar, algo que 
pueda cambiar la tendencia en la que estamos en estos momentos, 
porque nosotros aquí no vemos un cambio de políticas que 
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marquen cambios de tendencias ni económicas, ni sociales, ni 
medioambientales. Y, desde luego, desde un punto de vista de la 
transparencia, tampoco. Y, mire, usted es tan consciente como 
nosotros de la debacle económica a que nos ha conducido la 
gestión del anterior Consell o, mejor dicho, la no gestión del 
presidente Camps. En 2007 ustedes estaban en la cresta de la ola. 
Aquí se ataban, como dice vulgarmente el dicho, los perros con 
longanizas. A inicio de la anterior legislatura, mientras ustedes 
cortaban las cintas de las inauguraciones, aquí golpeaba la crisis de 
una forma contundente. Y, desde luego, golpeaba sobre esa 
economía tradicional que hemos tenido aquí, durante tantos años, y 
que en estos momentos ha perdido las oportunidades en el mercado 
internacional, que ustedes tanto hablan de que han apoyado y que 
en estos momentos se han perdido casi absolutamente, pero 
también de otros sectores  económicos,  como  el  campo,  que  está 
absolutamente abandonado.

Ustedes dicen que el presidente Zapatero perdió la oportunidad, 
porque no reconoció en su momento la crisis de haber abordado 
esta en su momento y con fondos. Es posible que nosotros 
coincidamos. Pero, desde luego, que ustedes desaparecieron de 
escena y que han estado ausentes en todo el momento del mayor 
impacto de la crisis sobre la economía valenciana, eso ha sido 
cierto, porque aquí seguíamos inaugurando, como si no pasara 
nada, aquí la política de inauguraciones como si no pasara nada. Y 
mientras tanto, ¿qué pasaba? Que en cuatro años el paro pasó de 
200 a 600.000 parados, pero pasaron muchas más cosas que luego 
me referiré.

Y ustedes decían que había que solucionar los problemas de la 
crisis. Lo dijeron en muchos sitios, en muchos momentos, pero 
aquí no se solucionaba. ¿Por qué? Porque desde febrero de 2009 el 
presidente estaba más atento a sus problemas con la justicia que a 
los problemas de resolver los gravísimos impactos de la crisis y los 
problemas que muchísimos valencianos y valencianas en lo 
concreto estaban teniendo. Y aquí, que parecíamos la comunidad 
más boyan- te en palabras de su predecesor, resulta que al final 
fuimos la comunidad más frágil, con un paro superior a la media 
estatal, con una gravísima destrucción del tejido productivo y con 
una crisis de tesorería que ha provocado en cadena impagos a 
nuestros proveedores, a los proveedores de La Generalitat, y 
situando a las empresas en unos momentos de crisis realmente 
difíciles.

Una época de bonanza fue la del crédito fácil, la de 
desfiscalización, la deuda pública de La Generalitat creciendo sin 
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parar, pasando de 8.000 millones de deudas a 17.600 en cuatro 
años, más los 3.000 de las empresas públicas. En plena crisis hemos 
dejado de percibir 1.800 millones de euros por lo que ustedes han 
perdonado de impuestos a los más poderosos; en plena crisis 
sabemos que el plan Confianza ha sido poco más que uno. De los 
1.700 millones de 2009 se ejecutaron 343 y la ayuda de las 
inversiones pro- ductivas a municipios, más de lo mismo. De los 
1.020 millones solo pagaron 138. Todo eso constatado con 
declaraciones del señor Gerardo Camps y con datos del síndico. Y 
también en plena crisis somos conscientes de la irresponsabilidad 
de un Consell que dejó perder sus dos grandes cajas, que son 
instrumentos financieros con los que actuar.

Pues, bien, señor Fabra, este día, escuchando su discur- so, he 
tenido la sensación de estar atrapada en el día de la marmota, porque 
he oído otra vez los mismos argumentos, las mismas frases que 
(inintel·ligible) ... ha llevado a cuotas de bienestar impensables. ¿Lo 
de los 20.000 niños en barracones? ¿Lo de los miles de personas que 
ya han fallecido sin recibir las ayudas a la dependencia? ¿Lo de las 
50.000 personas en lista de espera en estos momentos para poderse 
operar? ¿Eso es bienestar? Si hemos ido in crescendo en la situación 
de las personas, en la situación por la que están pasando las personas 
en estos momentos, los valencianos y las valencianas, por la 
situación tan difícil que tenemos.

Pero esto ya no puede seguir siendo así, no pueden seguir 
escondiendo la cabeza bajo el ala. Dicen que están a un peldaño de la 
Moncloa. Pues, bien, ustedes han escondido su ineficacia y su 
ineficiencia bajo el victimismo de que el gobierno central, el 
gobierno de Zapatero no les daba un duro. En parte tienen razón por 
el tema de la financiación injusta. Pero es que al final su 
responsabilidad la esconden  y yo me pregunto: si es que al final el 
señor Rajoy gana las elecciones, qué dirán entonces al señor Rajoy, 
porque entonces no van a poder seguir tirando piedras a Madrid, 
entonces van a tener que asumir que aquí ustedes tienen 
responsabilidades directas en lo que está pasando.

Y ese desastre del que hablamos se ha extendido por todo el País 
Valenciano y hay dramas sociales y lo hemos dicho muchísimas 
veces desde esta trona. De 200 a 600.000 valencianos en paro en 
cuatro años, 180.000 sin ningún tipo de prestación. Uno de cada dos 
jóvenes que quiere trabajar no puede, 50.000 personas han perdido la 
vivienda en la última legislatura porque no pueden pagarla, porque 
no tienen sueldo para pagar. Y la sociedad, señor Fabra, es cada vez 
más pobre, más pobre, es cada vez más pobre, señor Fabra. Y, mire, 
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ustedes lo saben, lo peor es que lo saben.

Y estamos, como decíamos, en situación de emergencia 
institucional, económica y social. Y por eso, por eso, hay que 
cambiar las políticas y las formas de hacer política, las prioridades y 
las formas de hacer política. Por eso se debe pasar, de verdad, una 
página y debe situar, en primer lugar, en primer lugar, los intereses 
de los valencianos y las valencianas, que son los de acabar con el 
paro, los de proteger a las personas más afectadas por la crisis y lo de 
impulsar un desarrollo económico real basado en la economía real. Y 
olvídense ya de las fórmula 1, de los proyectos faraónicos, inviertan 
precisamente en los sectores productivos, en energías renovables, 
defiendan al campo, a la economía social, impulsen realmente una 
política industrial con recursos des- tinados a la investigación y a la 
transferencia tecnológica. Y tienen competencias. Protejan el 
empleo, no admitan ERE en empresas que tienen beneficios; 
impulsen ese plan de empleo y formación para la juventud, que ya se 
habló aquí, en el debate anterior; impulsen la protección de la mujer 
y sean un ejemplo en la administración y en las empresas públicas 
con la aplicación de la ley de igualdad; defiendan el empleo publico, 
nosotros nos vamos a oponer a cualquier recorte de empleados 
públicos, porque entendemos que son la garantía de calidad de 
atención a la ciudadanía.

Y la austeridad, efectivamente, es vital en la administración 
valenciana. Si alguna tijera se debe meter en la administración es la 
de asesores y altos cargos. Y,  desde   luego,nosotros le decimos 
que ningún sueldo ni en la administración, ni en las empresas 
públicas debe estar por encima del del presidente, ningún sueldo, 
ningún sueldo por encima del sueldo y la retribución que recibe el 
presidente, señor Fabra, ninguna indemnización blindada, ni en 
administración, ni en la empresa pública, tampoco en Canal 9, 
tampoco en  Canal 9. Y sobre todo proteja y refuerce los servicios 
públicos básicos para garantizar la cohesión social en unos 
momentos de gravísima crisis.

Señor Fabra, hoy le pedimos y volvemos a pedir la retirada del 
decreto que suprime las líneas en valenciano. Le pedimos que la 
propuesta de escuela plurilingüe la discuta con la comunidad 
educativa, que se reúna con la escuela valenciana que desde febrero 
espera una respuesta. No haga saltar, por favor, por los aires la Llei 
d’ús i ensenyament del valencià y el consenso que hemos 
alcanzado entorno a la enseñanza del valenciano en las escuelas. 
No den una vuelta de tuerca más en la privatización de la 
educación, como anuncian. La cesión de suelo público para el 
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negocio privado hará desaparecer del mapa la escuela pública y 
será el fin del sistema. Y yo lo que les aseguro es que nos 
opondremos con todas nuestras fuerzas como harán los padres, las 
madres, el alumnado y el profesorado. No pueden retrasar más la 
puesta en marcha de una red pública y gratuita de cero a tres años, 
ni las construcciones a escolares para absorber los 20.000 niños 
que tenemos en barracones. No sigan recortando plantillas, no 
abunden en el adoctrinamiento en las escuelas. Y la universidad 
pública necesita también una ley de financiación sin dilaciones.

Señor Fabra, tenemos la peor sanidad de todo el estado. Lo 
dicen las estadísticas, lo dicen las encuestas, lo dicen quienes hoy 
trabajan el seguimiento de la calidad de la sanidad pública. Por eso 
tenemos que invertir más. Tenemos que invertir más en la sanidad 
pública y hace falta frenar el deterioro de la sanidad pública que ha 
ido parejo a la privatización de la misma. Nosotros hemos dicho 
que la reversión de la privatización de los hospitales tiene que ser 
una realidad. Que hemos de revertir las privatizaciones en las áreas 
de salud, que tenemos que situar otra vez al ciudadano en el centro 
del interés de la sanidad pública y no los intereses de quienes hoy 
gestionan muchísimos hospitales en función de sus intereses 
privados. Por eso aquí hay que cambiar. Y hay que cambiar y le 
pregunto también a usted si está a favor de aplicar aquí el copago 
sanitario, porque ya sé lo que nos contestó el ex presidente Camps 
y ahora se lo pido a usted. Y, mire, sobre todo hay que proteger a 
las personas más afectadas y los colectivos más afectados por la 
crisis.

Hay que hablar de un plan de choque –y se lo proponemos– para 
las dependencias, un compromiso con la no moratoria, porque su 
partido está pidiendo la moratoria en la aplicación de las 
dependencias en la Comunidad de Castilla- La Mancha, espero que 
aquí no lo hagan. Que dote presupuestariamente la renta 
garantizada de ciudadanía y que aborde con urgencia la atención a 
las personas y familias desahuciadas. Le pedimos al ex presidente 
Camps que trasladara al Gobierno de España la necesidad de la 
dación de pago reformando la ley hipotecaria para acabar con 
aquellos problemas de pérdida de la vivienda y, por tanto, de 
hipoteca para toda la vida que tienen muchísimas familias que hoy 
no pueden pagar las hipotecas. Pero hoy aquí también ustedes 
tienen una posibilidad. Y es que La Generalitat compre viviendas 
desahuciadas a precio máximo de VPO y las entregue en alquiler a 
las familias afectadas. Sobre eso discutiremos en este pleno, 
porque sobre eso hemos presenta- do iniciativas.
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Y también queremos un cambio radical en la política territorial: 
acabar con esa foto fija sin salida que supone   el50% de la costa 
urbanizada y planificar y reequilibrar el país para preservar el 
territorio y el paisaje. Les volvemos a proponer paralizar la 
destrucción de más de 400 millones de metros cuadrados en una 
moratoria urbanística, cambiar y debatir un cambio de legislación 
urbanística que incluya acabar con la figura del agente urbanizador.

Y hablando de territorio, aunque sea brevemente, tengo que 
referirme a la nefasta política de residuos y a la política de 
infraestructuras que ustedes han seguido. Usted antes decía que no se 
habla aquí de infraestructuras ni se habla de otras cosas, cosas que 
interesan a los valencianos. Yo le ruego que me siga, por favor, a las 
propuestas que le estoy haciendo. Y se lo digo porque ustedes, con la 
cuestión de los residuos y el problema gravísimo de los residuos, han 
generado por una parte un negocio que ha acabado en casos de 
corrupción, pero por otra parte han generado auténticos estercoleros 
en algunas comarcas del sur donde es muy difícil poder vivir con 
salubridad y poder mantener el equilibrio ecológico. Por eso les 
pedimos que el Plan integral de residuos ha de basarse en criterios de 
proximidad, de reducción, de reutilización y de reciclaje y, desde 
luego, desestimando vertederos e incineradoras. Igual que apostar 
por el ferrocarril para articular el País Valenciano, porque es lo más 
sostenible y lo más económico, en vez de esas apuestas por el AVE 
que al final nos cuestan lo que no podemos pagar y tenemos un gran 
impacto ecológico. Y, mire, también le diré de pasada que también 
se comprometa con el cierre de Cofrentes y se comprometa con no 
situar en Zarra el basurero nuclear.

Pero le quiero transmitir, además de la preocupación 
medioambiental, una preocupación cultural, porque eso es 
fundamental para el desarrollo de la ciudadanía, de las personas y 
sobre todo porque en estos momentos hay y tenemos ante nosotros 
una situación muy grave y yo me quiero referir a ella. Es el problema 
de la protección de un bien tan importante, como es la música, la 
música de los valencianos, y proteger a las bandas de música, a las 
escuelas de música y a los conservatorios. Yo le pido que tome en 
sus manos una reforma estructural del sistema de enseñanza de la 
música para dar garantía de estabilidad a los profesionales que hoy 
se dejan ahí sus intereses más legítimos por la música y para amparar 
también una tradición cultural de los valencia- nos y de las 
valencianas que merece ser protegidas en toda su extensión.

Y, mire, yo quiero hacer un paréntesis, necesito hacer un 
paréntesis, señorías, porque los gestos cuentan. Y cuando el dolor y 
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la indignación política nos golpean viendo el terrible atentado 
fascista de Oslo, los mensajes que salgan de nuestras instituciones no 
pueden ser ambiguos.

Porque ambiguo, cuanto menos, es cambiar en Elx el nombre 
de un parque dedicado a Dolores Ibárruri –por cierto, quien presidió 
la primera sesión del Congreso de los Diputados en democracia– 
para ponerle el nombre de un alcalde franquista. Así no se teje la 
convivencia, (aplaudi- ments) señores y señoras del Partido Popular.

Señor Fabra, actuar sobre la crisis ya significa recuperar la 
fiscalidad perdida y poner en marcha una fiscalidad progresiva que 
garantice una financiación suficiente de los ser- vicios públicos.

Convenie con el Gobierno de España iniciativas necesa- rias 
para hacer aflorar la economía sumergida que evade cada año 24.000 
millones a la hacienda pública aquí en nuestra comunidad y a la 
Seguridad Social. Y yo le aseguro que en todas esas actuaciones, así 
como en la reivindicación de una financiación suficiente para el País 
Valenciano, nos encontrará.

Yo estoy absolutamente convencida de que si usted coge esas 
iniciativas y podemos debatirlas vamos a poder estar juntos en ese 
trabajo.

Y nosotros ya le hemos propuesto –hemos propuesto y hemos 
coincidido en registro– la necesidad de investigar qué ha pasado en 
la CAM. Esquerra Unida ha reclamado una comisión de 
investigación. Queremos saber los porqués de lo que está pasando 
y que han llevado a su nacionalización.

Señor Fabra, la CAM va a ser saneada con dinero público, con 
dinero de todos los españoles. Precisamente, el gobierno está en 
estos momentos metido en esa dinámica, dice que en septiembre la 
quiere vender.

Nosotros le emplazamos a que negocie con el Gobierno de 
España para que la CAM vuelva a nuestro territorio como banca 
pública, como banca pública de los valencianos y que La 
Generalitat recupere al menos un instrumento para ayudar a las 
empresas, a las familias, a los proyectos sociales de futuro y a ese 
cambio de modelo productivo que hoy es fundamental desplegar en 
el País Valenciano.

Y mire, señor Fabra, los retos que usted tiene delante, como 
decía, son importantísimos. Pero hoy no hay nada imposible con 
voluntad política. Pero usted tiene que romper con el pasado, señor 
Fabra.
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Aborde decididamente la crisis y el paro, proteja a las personas 
más golpeadas por la crisis, rompa usted con la herencia de don 
Francisco Camps, rompa con las hipotecas del otro Fabra, rompa 
con los imputados como Sonia y Castedo, rompa con la política 
educativa que heredamos del anterior conseller, rompa los 
contratos millonarios con Ecclestone, rompa con la deriva 
ultraconservadora que caracterizó el Consell durante la última 
legislatura.

Por favor, deje de hablar para los 55 diputados y diputadas que 
están aquí a mi derecha. Hable para el conjunto de esta cámara y de 
los valencianos que hoy están más que nunca escuchando y 
esperando una respuesta a los problemas.

Si usted rompe esas amarras será más libre para gobernar y el 
pueblo valenciano se lo agradecerá.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor Fabra Part:

Gracias, señor presidente.

Señorías, como presidente del Consell que hoy dejará paso a un 
nuevo gobierno, quiero empezar esta intervención haciendo un 
breve balance del trabajo realizado.

En primer lugar quiero decir, como presidente y también en 
nombre de todos los consellers que me han acompañado en los 
distintos gobiernos, que ha sido un verdadero orgullo y un enorme 
placer el haber servido a todos los valencianos y haber trabajado 
para intentar hacer una comunitat mejor . Les puedo asegurar que 
estamos razonablemente satisfechos de muchas cosas que hemos 
conseguido y que han servido para mejorar la vida de los 
ciudadanos de la Comunidad Valenciana .

Señorías, creo sinceramente que hoy dejamos una comu- nitat 
mejor que la que encontramos en el año 2011 . Hoy dejamos en 
manos del nuevo gobierno una comunitat con más actividad 
económica que cuando empezó la legislatura anterior, con más 
industria, con más exportaciones, con más turistas y una 
agricultura más competitiva y moderna . Hoy dejamos en manos 
del Partido Socialista y de sus socios de gobierno una comunitat 
que cada día tiene menos personas en paro y más trabajando, 
donde crecen mes tras mes las afiliaciones de la seguridad social.

Solo le daré dos datos . Hoy tenemos 36 .000 parados menos 
que en mayo de 2011 . Mientras que en 2011 se destruía empleo 
todos los meses, en la actualidad se ha invertido la tendencia y 
llevamos diecisiete meses consecutivos generando empleo neto. 
En mayo teníamos 70.000 afiliados más a la seguridad social que 
hace un año y ese crecimiento sigue acelerándose .

Hoy también dejamos en manos de un gobierno de izquierdas 
una administración valenciana más pequeña, menos costosa, más 
saneada, más sostenible, más transparente y más eficiente. Les 
dejamos las cuentas de La Generalitat estabilizadas, sin una sola 
factura en el cajón y con todo el camino avanzado para que llegue 
la nueva financiación autonómica. Una financiación que deberá 
resolver el problema que generó un gobierno socialista en la 
Comunitat Valenciana y que nos situó a la cola de la financiación 
por habitante en España .

Hoy también les dejamos un sistema educativo público de 
calidad . En la comunitat tenemos 64 .300 docentes, 800 .000 
niños escolarizados y 2 .132 centros educativos sostenidos por 
fondos públicos . Les entregamos una educación pública y gratuita 
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donde hemos garantizado la libertad de las familias y así pueden 
elegir el colegio y el idioma en el que quieren que estudien sus 
hijos . Un sistema educativo donde ya está implantado el 
plurilingüismo que permite a nuestros hijos estudiar en 
valenciano, en castellano e inglés en colegios públicos, señoría .

Además, le recuerdo que hoy la Comunitat Valenciana lidera 
tanto el número de empresas que participan en la formación 
profesional dual como el número de centros que tienen estos 
ciclos . Contamos, además, con cinco universidades públicas en 
las que uno de cada tres alumnos no paga matrícula .

Hoy, señoras y señores del multipartito, les dejamos igualmente 
un sistema sanitario universal, público, gratuito y de calidad al 
que se destinan todos los días más de quince millones de euros. 
En estos cuatro años hemos finalizado dos nuevos hospitales y 
hemos construido diecisiete nuevos centros sanitarios . Además 
hemos reducido la lista de espera quirúrgica de ochenta y cinco a 
una media de sesenta días . Si nos remontáramos a los años 
noventa, las listas de espera eran de doscientos cincuenta días . Y 
hemos garantizado la libertad del paciente para poder elegir tanto 
el hospital como al profesional sanitario que le va a atender .

En cuanto al sistema de atención y protección social hoy les 
dejamos un sistema con más centros y más plazas que en 2011. A 
pesar de las dificultades hemos hecho un esfuerzo por mantener la 
calidad y la profesionalidad de la asistencia que se ofrece tanto en 
los centros residenciales como en los centros de atención diurna 
de la Comunitat Valenciana .

En el peor momento de la crisis hemos facilitado una vivienda 
digna a familias que habían perdido la suya a causa de un desahucio 
o que se encontraban en grave riesgo de exclusión social . Y lo 
hemos hecho a través de acuerdos con entidades financieras y con 
ayuntamientos. En el peor momento de las cuentas públicas hemos 
ayudado a más de ciento veintitrés mil trescientas personas con la 
renta garantizada de ciudadanía . En el peor momento para las 
familias garantizamos que 6 .700 menores asistan durante todas las 
vacaciones escolares a les escoles d’estiu, donde les ofrecemos una 
alimentación adecuada junto a actividades lúdicas . Eso, señorías, 
ya lo estaba haciendo el Partido Popular en el gobierno .

Sé que muchos de ustedes no querrán reconocer estos cambios a 
mejor, porque nunca han querido ver nada positivo durante estos 
cuatro años . Yo, por el contrario, sí que reconozco que queda 
mucho por hacer . Pero también puedo decir con orgullo que mi 
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gobierno en el peor momento de esta comunitat ha hecho el mejor 
trabajo posible .

Señorías, a pesar de los cambio conseguidos en la Comunitat 
Valenciana, los resultados electorales del 24 de mayo han 
demostrado que mi gobierno no ha sabido conectar con la mayor 
parte de la ciudadanía, quizás porque nuestros esfuerzos estaban 
centrados en adoptar medidas para iniciar la recuperación 
económica .

Por otra parte, y aunque he intentado ser contundente desde el 
minuto cero con todos los casos de corrupción, en el retraso en la 
salida de algunas personas imputadas de sus cargos ha llevado a 
que parte de nuestro electorado no confiara en nosotros. La línea 
roja que emprendí y que con posterioridad ha sido copiada por 
todos los partidos políticos se ha quedado corta para los 
valencianos .Los electores con su voto en las urnas han dejado 
patente que nos reclamaban una actuación más rotunda en las 
exigencias de responsabilidades políticas, dejando la penal para el 
poder judicial . Esta contundencia del electorado en su mensaje 
nos tiene que servir al Partido Popular de autocrítica y, a la vez, de 
estímulo para avanzar hacia un nuevo tiempo político .

No obstante, el guante que la sociedad valenciana nos ha 
lanzado también debe ser entendido como una encomienda al 
conjunto de partidos representados en esta cámara .

Es nuestra obligación incidir en aquellas reformas ya iniciadas 
para que la regeneración democrática, la transparencia y las 
medidas contra la corrupción lleguen a todas las instituciones, a 
todos los partidos y a todas las personas que participan en nuestro 
sistema democrático .

Aprovecho esta tribuna para anunciar  el  compromiso del 
Grupo Popular de apoyar en esta cámara todas aquellas medidas 
que acordemos para ser todavía más exigentes con la 
ejemplaridad, la honradez y la ética política . (Aplaudiments) 
Señorías, siguiendo con el análisis de las pasadas elecciones, hay 
una cuestión que no deben olvidar . Los valencianos han decidido 
que el Grupo Popular sea la primera fuerza política de la 
Comunitat Valenciana . Somos el partido más votado y, por tanto, 
el grupo parlamentario con más representantes de los valencianos 
en Les Corts y, como tal, ejerceremos con responsabilidad la labor 
que nos han encomendado, pero también con flexibilidad, diálogo 
y mano tendida para defender el interés general de los valencianos 
y de los españoles .
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Es cierto que el Partido Popular ha perdido votos, pero no la 
hegemonía electoral y seguimos siendo la opción mayoritaria de 
centro preferida por todos los valencianos . Estoy convencido de 
que cualquiera de los tres grupos que conforman el tripartito 
quisiera para sí ser la opción mayoritaria de los valencianos; es 
más, con los ojos cerrados, cambiarían sus resultados por los 
nuestros .

Señor Puig, las reglas de la democracia le van a permitir 
gobernar la Comunitat Valenciana con Compromís y Podemos, 
pero no olvide usted que no ha contado con el apoyo mayoritario 
en las urnas para ser president de todos los valencianos . 
(Aplaudiments) Estas mismas reglas le van a permitir, dentro de 
una gran paradoja, que el candidato del nuevo Grupo 
Parlamentario Socialista, con los peores resultados de la historia 
del PSPV, sea propuesto presidente de La Generalitat .

Usted no cuenta con un apoyo social sólido, tan solo ha 
aprovechado una tendencia de voto fragmentado entre tres marcas 
diferentes con programas en el fondo muy distintos . La mejor 
prueba de esto es el lamentable espectáculo que han ofrecido a la 
sociedad valenciana con la negociación del pacto en el último mes 
. Los valencianos, señor Puig, no se merecen ese mercadeo 
bochornoso, porque han demostrado ustedes que lo único que les 
preocupa es negociar los cargos y no las políticas . 
(Aplaudiments)

Hoy sabemos que usted va a ser presidente de La Generalitat, 
pero no sabemos quién va a gobernar realmente la comunitat, ni 
con qué programa . Yo no le resto legitimidad a su gobierno 
tripartido, señor Puig, pero sí que le puedo decir que no es bueno 
para la Comunitat Valenciana .

A ustedes tan sólo les une su odio al PP . Y creo sinceramente 
que tan sólo un pacto anti-PP, hecho desde el rencor  y la 
venganza, no pueden hacer un proyecto de ilusión para los 
valencianos . Su único punto programático era echar al PP y lo 
han conseguido . Ahora les toca construir en lugar de destruir . 
Ahora van a tener que asumir sus errores en vez de criticar los de 
otros .

Hasta ahora su única política era intentar hacerse con el poder, 
hoy lo tienen . Y deben pasar de la crítica, la denuncia y de 
situarse detrás de la pancarta a tener que gestionar y tomar 
decisiones .

Ahora les toca a ustedes asumir la responsabilidad de gobernar 
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para todos, no sólo para sus votantes. Y nosotros, el Grupo 
Popular estaremos ahí para hacer una opción sensata y 
constructiva.

Apoyaremos cualquier iniciativa que redunde en la mejora de la 
Comunitat Valenciana y de la vida de todos los valencianos, desde 
la sensatez y no desde la demagogia, desde la seriedad y el rigor, 
no desde el titular fácil, desde  la admiración por el esfuerzo y el 
sacrificio que han hecho los valencianos y no desde la crítica 
burda que solo buscaba ridiculizar el nombre de la Comunitat 
Valenciana . Porque yo sí que creo en las instituciones, creo en el 
poder del pueblo valenciano, creo en esta comunitat y creo en su 
futuro .

Desde este nuevo Grupo Parlamentario Popular, formado por 
treinta y un hombres y mujeres, vamos a recuperar nuestro 
electorado trabajando día a día, con humildad y tesón y haciendo 
nuevas propuestas para ofrecer a los valencianos más empleo, 
mejorar la calidad de vida y plena regeneración de la vida política 
. Estos tres objetivos han sido pilares de nuestro programa 
electoral y a partir de ahora lo serán tam- bién de las políticas del 
Grupo Popular .

Señor Puig, le avanzo que el voto de mi grupo en esta sesión de 
investidura será el no . Los 658 .000 valencianos que nos dieron 
su voto no lo querían a usted como president y apoyarle sería 
traicionar esa confianza mayoritaria que nuestra lista sí que ha 
logrado .

Los diputados  y  diputadas  del  Grupo  Popular  vamos a 
ejercer una oposición exigente y hoy vamos a votar en contra de 
su investidura . Pero si ustedes quieren mejorar la calidad de vida 
de las familias, que la recuperación llegue a todos los segmentos 
de la sociedad y que se afiance el crecimiento y la creación de 
empleo tendrán ustedes el respaldo de este grupo. Porque nosotros 
no olvidamos que nuestro único objetivo es velar por el bienestar 
de los valencianos y defender los intereses de esta tierra .

Por eso, en este debate, ofrezco al Grupo Socialista y al resto de 
grupos que lleguemos a acuerdos para que aquellas medidas 
defendidas por el Partido Popular y respaldadas por los 
ciudadanos sean las que ustedes también puedan tener en cuenta .

Si ustedes quieren seguir apoyando a los nuevos autónomos 
con ayudas y bonificaciones fiscales, cuenten con el Grupo 
Popular .
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dual con becas y prácticas laborales remuneradas, cuenten con el 
Grupo Popular .

Si ustedes quieren que nuestros alumnos aprendan de manera 
equilibrada en castellano, valenciano e inglés, cuenten con el 
Grupo Popular .

Si ustedes quieren bajar el IRPF a los que cobren menos de 
treinta y cinco mil euros para compensarles por los esfuerzos que 
les hemos pedido durante estos años de crisis, cuenten con el 
Grupo Popular .

Si ustedes quieren que las familias puedan deducir el coste de 
contratar a personas para cuidar a sus mayores o familiares con 
alguna discapacidad, cuenten con el Grupo Popular .

Si ustedes quieren poner en marcha un plan estratégico contra 
la pobreza que recoja mecanismos que favorezcan    la segunda 
oportunidad, cuenten también con el Grupo Popular .Y si ustedes 
quieren seguir mejorando las infraestructuras sanitarias y 
educativas, cuenten también con el Grupo Popular . 
(Aplaudiments)

Hay muchas medidas concretas en las que podemos 
entendernos, señor Puig, porque son de sentido común y pueden 
beneficiar a los valencianos, sobre todo. Pero, antes, le avanzo 
que, para llegar a acuerdos con nosotros, usted tendrá que cambiar 
mucho ese discurso discriminador que ha tenido hasta ahora .

Usted ha planteado, desde hace tiempo, un aislamiento al 
Partido Popular y ha encabezado un frente, desde la izquierda más 
radical, para expulsar al Partido Popular de las instituciones como 
único objetivo . El PSOE se ha aliado con cualquier fuerza 
política con tal de impedir el gobierno del Partido Popular, aunque 
fuese la lista más votada . Solo le pondré un ejemplo: el PP ganó 
en las elecciones en diez de los quince municipios con más de 
cincuenta mil habitantes, solo gobierna en dos; sin embargo, el 
PSOE ha ganado en cuatro de esos municipios y gobierna en diez .

No se equivoque, señor Puig, la democracia no se construye 
intentando borrar de las administraciones al adversario político .

Si para el Partido Socialista la regeneración pasa por impedir 
que gobierne el partido más votado, se están equivocando y, con 
ello, demuestran su irresponsabilidad y su falta de sentido de 
estado .

Ese planteamiento de alcanzar el poder a toda costa, señor Puig, 
es el que le lleva hoy, aquí, a presentarse ante esta cámara para 
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liderar un gobierno en el que su partido es rehén de otras 
voluntades . Quiere encabezar un gobierno que nace débil, porque 
sus socios saben que han obtenido el peor resultado electoral en la 
historia del PSPV y, desde las negociaciones iniciales, ha estado 
usted a merced de sus luchas, sus ambiciones y sus intereses 
partidistas .

Por eso, señor Puig, igual que le he tendido la mano para 
acordar medidas que puedan mejorar la vida de las familias 
valencianas, también le digo que el Grupo Popular no va a 
permitir que usted ni su frente de izquierdas tiren por tierra todo 
lo que hemos conseguido los valencianos durante muchos años y 
con tanto esfuerzo . (Aplaudiments)

Nuestro compromiso con los más de seiscientos cincuenta mil 
votantes que nos eligieron nos hace reforzar la defensa de los 
valores que caracterizan el proyecto político que representa 
nuestras siglas .

Defenderemos, frente a cualquier ataque, los valores de la 
estabilidad, la libertad individual y el desarrollo personal de los 
valencianos .

Defenderemos la garantía de un modelo social integrador y 
basado en la igualdad de oportunidades .

Defenderemos la autonomía de la Comunitat Valenciana dentro 
de una gran nación que es España . Mantendremos nuestra apuesta 
por la solidaridad entre regiones, frente a quienes alientan 
enfrentamientos y rivalidades destructivas entre territorios . 
(Aplaudiments)

Esa es la verdadera esencia del Partido Popular . Y, como 
militante de hace más de treinta años, me siento orgulloso de 
pertenecer a este partido, un partido que no negocia sus 
convicciones, que no vende sus principios y que no compra sus 
valores . (Aplaudiments)

Nuestro compromiso con el bienestar de los valencianos es lo 
que siempre ha guiado nuestras políticas y que va a ser nuestro eje 
principal durante estos cuatro años . Por eso, señor Puig, le digo 
que tendrá en contra al Grupo Parlamentario Popular si restringen 
la libertad de los valencianos para elegir el colegio o la lengua en 
que estudien sus hijos o limitan nuestra actual libertad para elegir 
el médico o el hospital .

Nos tendrán en contra si ponen en peligro la sostenibilidad 
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financiera de la comunitat, incrementan el gastopúblico por 
encima de los ingresos o intentan aumentar el tamaño de la 
administración .

Nos tendrán en contra si adoptan medidas que ralenticen la 
actual senda de crecimiento de empleo, si limitan la actividad de 
las empresas para generar más riqueza o suben los impuestos a las 
familias valencianas . (Aplaudiments)

Nos tendrá en contra, señor Puig, si impide que nuestros 
agricultores y regantes dispongan del agua que necesitan a un 
precio asumible por ellos, oponiéndose a trasvases solo por 
criterios políticos sectarios . He echado de menos, señor Puig, que 
no hablara del agua en todo su discurso, cuando es fundamental 
para poder tener una agricultura competitiva y, sobre todo, que 
genere riqueza en todo los rincones de la comunitat . 
(Aplaudiments)

Y también nos tendrán en contra si atacan, de alguna manera, 
las señas de identidad de nuestro pueblo valenciano o promueven 
cualquier movimiento que pueda poner en peli- gro la unidad de 
España .

Señorías, como dijo Adolfo Suárez, quienes alcanzan el poder 
con demagogia, acaban haciendo pagar a los ciudadanos un precio 
muy caro .

Desde hoy, les pido que se alejen de cualquier ruptura y no 
caigan en la tentación de los populismos, de la demagogia, de las 
purgas, el rencor y la venganza .

Les pido que seamos capaces de ceder en todo aquello que sea 
necesario y, solo así, podremos marcar el camino para llegar a 
acuerdos donde ganemos todos los valencianos . Si ese es el 
camino que eligen –la tolerancia, el consenso y trabajar por los 
valencianos– el Grupo Popular les tenderá la mano y, con ello, 
alcanzaremos los acuerdos que sean necesarios para construir, 
entre todos, la mejor comunitat .

Señorías, los valencianos merecemos partidos responsables, 
cuyos dirigentes piensen por sí mismos y que sepan entender las 
necesidades de la Comunitat Valenciana . En ese sentido, el 
Partido Popular está inmerso en una etapa de regeneración y 
evolución que nos tiene que llenar de esperanza y también de 
ilusión para afrontar los nuevos tiempos . Las personas que 
forman este grupo parlamentario trabajaran conscientes de que 
forman un equipo nuevo, regenerado y comprometido .
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Por eso, les digo, señor Puig, señora Oltra y señor Montiel, que 
no necesitamos que nadie nos haga ningún cordón sanitario, como 
a muchos de ustedes les gusta decir; sencillamente, no lo 
necesitamos . Y, en todo caso, les pido que respeten la voluntad 
de un gran número de valencianos que situaron al PP como la 
fuerza más votada en las pasadas elecciones .

Sean ambiciosos, señorías, y trabajen todos los días para 
conseguir que la Comunitat Valenciana pueda liderar el 
crecimiento económico y la generación de empleo en toda España; 
pero sean también humildes, sabiendo reconocer el trabajo que ha 
realizado el Partido Popular en este sentido y aprovéchenlo en 
beneficio de toda la sociedad valenciana. Sería lo lógico y lo más 
responsable, porque les recuerdo que ya no representan solo a sus 
votantes, sino que deben gobernar para todos y, por tanto, es 
imprescindible que escuchen al Partido Popular .

Después de escuchar su discurso, señor Puig, se nos han 
generado dudas, porque ha sido un discurso muy genérico, donde 
no ha profundizado y no ha querido comentar aquellas cuestiones 
que, posiblemente, todavía precisen de muchos debates dentro de 
ese tripartito .

Pero yo le pregunto, ¿va a subir los impuestos a los valencianos? Y, 
si es así, dígame, ¿cuáles y cuándo?

Ha hablado usted de eliminar el copago a las personas con 
discapacidad y también ha hablado que no quiere que haya personas 
de segunda y de primera en la Comunidad Valenciana . ¿Se acuerda 
usted de los mayores, señor  Puig?

¿Va a quitarles usted también el copago que tienen que pagaren 
estos momentos las personas mayores en la Comunidad 
Valenciana; o solo lo va a hacer con las personas que tienen algún 
tipo de discapacidad?

Como le decía, no ha comentado usted nada del agua . Durante 
estos cuatro años hemos llegado a consensos, tanto con otras 
comunidades como también con el Gobierno de España . Pero ya 
hemos escuchado que hay comunidades vecinas, que ahora 
gobierna el Partido Socialista, que han dicho que quieren derogar 
el trasvase Tajo-Segura . ¿Qué  va a hacer usted, señor Puig? ¿Se 
va a plegar a los intereses de partido o va a luchar para que se 
defiendan los intereses de todos los valencianos, (aplaudiments) 
haciendo que un recurso básico para nuestra economía sea una 
realidad?
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¿Qué va a hacer usted con los diez mil trabajadores que, en estos 
momentos, están en esas empresas, realizando la labor que tienen 
encomendada? Tampoco lo ha dicho .

¿Y qué va a hacer con los conciertos educativos? ¿Va a quitar 
conciertos educativos?

Todas esas cuestiones las quiere conocer el Grupo 
Parlamentario Popular porque, si usted va en contra de lo que son 
los intereses de los valencianos y, sobre todo, no respeta lo que 
son criterios de libertad, de igualdad y, sobre todo, de generación 
de oportunidades, nos va a tener en contra, señor Puig . Tengan 
esto en cuenta cuando gobiernen . Eso sí, de forma legítima y con 
todo mi respeto .

Aprovechen esta ocasión que les ha dado nuestro sistema 
electoral de sumar minorías, pero no caigan en el error de 
despreciar a la mayoría .

Miremos siempre hacia delante y abandonemos los lamentos 
del pasado .

Ahora es su oportunidad para demostrar que son capaces de 
gobernar hacia todos los valencianos, defendiendo a aquellos que 
les han votado y a los que no .

Le deseo suerte, señor Puig, por el bien de todos y por el bien 
de la Comunitat Valenciana .

Muchas gracias . (Aplaudiments)
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La senyora Punset Bannel:

Buenas tardes a todos .

Voy a encadenar, a riesgo de hacerles dormir la siesta, con 
una poesía de Benedetti, (rialles) y…, una que me gusta 
particularmente, ¿no?, que dice: «¿Qué pasaría si rompemos/ las 
fronteras y avanzamos / y avanzamos y avanzamos / y avanzamos? / 
¿Qué pasaría si quemamos / todas las banderas para / tener solo una, 
la nuestra, / la de todos, o mejor / ninguna porque no / la 
necesitamos? / ¿Qué pasaría si de pronto/ dejamos de ser patriotas 
para / ser humanos? / No sé…, me pregunto yo: / ¿qué pasaría?»

Señor Puig, me alegro del cambio . Quería empezar 
diciéndole eso. Quería empezar diciéndole que nuestro grupo, 
Ciudadanos, se alegra de que haya un cambio en la Comunidad 
Valenciana, lo considerábamos una cuestión de higiene democrática. 
Pensamos que es absolutamente necesario abrir las ventanas, que 
corra el aire fresco. Y es evidente que la Comunidad Valenciana se 
había ido demasiado lejos, que los casos de corrupción ya eran 
icónicos, que nos habíamos hecho demasiado famosos, que aquí 
estaba todo demasiado podrido y que hacía falta un cambio .

Quiero también empezar reconociendo la labor que se ha hecho 
desde la oposición en estos últimos años, me parece de justicia . Me 
parece que se ha tenido una travesía, una dura travesía en el 
desierto, por parte del PSPV, que ya tocaba algún cambio . Y 
también se ha hecho una muy buena labor desde el Grupo 
Compromís, especialmente y particularmente por parte de su 
portavoz, en la labor de denuncia de la corrupción .

Y también le quiero decir que estoy absolutamente convencida, 
no dudo en ningún momento, que se van a alcanzar consensos y se 
van a alcanzar acuerdos en multitud de cuestiones a lo largo de esta 
legislatura, en multitud de cuestiones no solo con mi grupo, sino 
con todos los grupos de la cámara, a los que espero que no se 
excluya, ¿no? Yo no soy partidaria ni nuestro grupo es partidario de 
los cordones sanitarios ni de ningún tipo de sectarismo .

Y, en ese sentido, creo que vamos a estar todos de acuer- do, por 
ejemplo, en reclamar una mejor financiación autonómica, de eso no 
hay duda .

También, desde luego, compartimos con usted el tener siempre 
presente en esta legislatura a las personas –y, como primer ejemplo, 
las víctimas del metro– . Hacerlas el eje central de nuestra política .

En tercer lugar, desde luego, reforma de la ley electoral . Nos 
tendrán de su parte para ponerla en marcha, para ponerla en 
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marcha en el sentido de «un nombre, un voto», de bajar ese listón 
que está demasiado alto, que es único en  España, ¿no?, el del 5% 
.

Desde luego, también nos tendrán de su lado en todo lo que 
sean medidas de regeneración democrática y lucha contra la 
corrupción, pero no para dejarlas al albur de la buena voluntad de 
los diputados . Las dimisiones no tienen que depender de la 
voluntad de los políticos, sino que tenemos que hacer los cambios 
legislativos que sean necesarios para que no vuelva a haber nunca 
un ambiente de podredumbre como el que hemos vivido . Para 
eso, nosotros entendemos que es absolutamente esencial limitar 
mandatos, la transparencia, las listas abiertas, la responsabilidad 
subsidiaria de los partidos políticos .

También, por supuesto, compartimos, señorías, (algú diu:
«Xxt!») el cambio de modelo productivo, lo que se menciona en el 
Acuerdo del Botànic, ¿no?: la transición ecológica de la economía 
. Abandonar ese modelo productivo en el que se apostaba 
únicamente por el boom del ladrillo, basado en la especulación, en 
los grandes eventos, en las grandes infraes tructuras que tanto 
dinero cuesta mantener .

Compartir, desde luego, el combate para luchar contra el 
cambio climático . El cambio de modelo energético .

Compartimos también, por supuesto, la apuesta por cambiar el 
viejo modelo de nuestra economía, ese modelo que estaba basado 
en mucho paro –siempre duplica al de la media europea–, en bajos 
salarios, en muy baja productividad y muy poca cualificación y 
una concentración única y exclusiva en el sector de la hostelería y 
la construcción .

¡Oiga!, no se puede salir de esta crisis sin haber aprendido la 
lección . No nos conformamos con volver a lo de antes . 
Queremos diversificar el modelo productivo; apostar, desde luego, 
por la modernidad, por la inversión en I+D+I para que la 
productividad se incremente no a base de bajar indefinidamente 
los salarios, sino incrementando el valor de la cadena producti- va 
. Y eso solo lo vamos a conseguir invirtiendo en I+D+I .

Apostar, desde luego, por la transición del sector de la 
construcción hacia la rehabilitación y la eficiencia energética, pero 
con medidas en serio . Una apuesta decidida para esa 
transformación .

Suscribo también su preocupación por el sector de la 
agricultura, que tiene que volver a ocupar el lugar que merecía; y, 
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especialmente, por la agricultura ecológica, que es la que tiene en 
ese sector un valor añadido frente a la ruina de la agricultura 
convencional . Pensamos que es la que puede generar mayores 
oportunidades para crear empleo, que debería ser nuestra tarea 
fundamental en esta legislatura .

En todo eso y mucho más nos pondremos de acuerdo, señor 
Puig .

En lo que no nos pondremos de acuerdo, y mantenemos todas 
nuestras reservas –y por eso, con una mano tendida, pero 
votaremos en contra de su investidura–, será en todo   lo que 
nosotros consideramos que se acerca al populismo    o al 
nacionalismo . Y, en ese sentido, tenemos, desde luego, reservas 
con lo que nosotros consideramos populismo .

No hay nada más irresponsable para un político, para un gestor 
de recursos públicos, que hacer promesas que no se puedan 
cumplir . Y, ¡oiga!, hemos visto una retahíla inmensa de promesas 
que no nos han contado cómo se van a financiar. No nos han 
hablado más que de incrementar el gasto público, pero no nos han 
explicado lo primero que te enseñan en primero de economía, que 
es decir, cuando vas a gastar, ¿cómo lo vas a pagar?

Y, en ese sentido, pues, ¿qué quiere que le diga? Nos preocupa, 
nos parece poco prudente hacer tantas promesas . Y hubiese sido 
una muestra de responsabilidad que hubieran llevado a cabo un 
discurso más prudente, menos populista, en el que no se hubiera 
prometido abrir ya televisiones públicas, rentas para la ciudadanía, 
agua, luz y vivienda para todos, ¿no?

En ese sentido, desde luego, pensamos que se corre un grave 
peligro de desilusionar a amplias capas de la población y que no 
hay nada más arriesgado que generar desesperanza en amplias 
capas de la población, a sabiendas de que uno no va a poder 
cumplir con sus promesas o, por lo menos, no con la efectividad 
que demanda la situación, puesto que estamos en una situación de 
quiebra económica en la Comunidad Valenciana .

Lo fía usted todo a pedirle el dinero a Madrid . Dice, incluso, 
que «estamos cansados de ofrecer nuevas glorias a España» . 
¡Oiga!, pero esa confrontación entre España y la Comunidad 
Valenciana, ¿a qué viene?, como si fuéramos algo distinto . De 
eso al «España nos roba» hay un paso, señor Puig . ¿Cuándo van a 
empezar a vender el «España nos roba», cuando no les den la 
financiación en Madrid para cumplir todas las promesas que 
ustedes han hecho? Nos preocupa, nos preocupa a nuestro grupo 
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que se entre en esa dinámica .

Tenemos también reservas en relación, y como usted bien sabe, 
al nacionalismo . Y, mire usted, no quiero ser agorera, pero existe 
un paralelismo muy claro entre la situación del PSC en el año 
2000 –que yo viví en primera mano– y la que está viviendo el 
PSPV en esta comunidad, hoy por hoy . Allá por el año 1999 el 
PSC sacó en las elecciones autonómicas de Cataluña el mejor 
resultado de su historia, más de un millón de votos; y en las 
últimas europeas apenas superaban los trescientos mil votos . Los 
socialistas catalanes, por tanto, se han dejado por el camino más 
de dos terceras partes de sus votantes en la última década . ¿Y 
sabe usted por qué le ha ocurrido eso? Pues, por su inquebrantable 
adhesión al nacionalismo catalán más rancio .

Mire, en esa época, en el año 2000, me invitaron a una cena de un 
máximo dirigente del PSC, en Barcelona . Me acuerdo como si fuera 
ahora . Me acuerdo como si fuera ahora porque fue un shock para 
mí, ¿no? Fue esa noche cuando tomé conciencia de la deriva 
nacionalista del Partido Socialista catalán, ¿no?, porque las 
manifestaciones nacionalistas, tanto de ese máximo dirigente 
irresponsable del PSC catalán como de su familia más próxima, eran 
tan claras en aquella cena como las que son hoy en día del señor Mas 
y del señor Pujol, que entonces no hablaban como hablan ahora .

Pero lo peor de aquello no fue tanto tomar conciencia de en qué se 
había convertido el Partido Socialista catalán, sino mi asombro 
porque en público, fuera de la intimidad de una cena, jamás les había 
oído un discurso semejante .

Es la careta, señorías . Es la careta con la que siempre juega el 
nacionalismo, solo se la quitan cuando están seguros de que su 
discurso no les hace perder votos .

Y, en ese sentido, lo que allí se dijo esa noche, se decía de 
puertas para dentro, se decía con los que piensan como tú, pero no 
se mantenía en ningún caso públicamente, hace quince años, allí . 
Eso sí, seguían trabajando en la sombra, desde la administración 
pública, para parasitarla, para con- seguir adoctrinar a cuanta más 
gente mejor . Y así nos pintan en Cataluña, con seis canales de 
televisión, hoy por hoy, dedicados a la causa del nacionalismo .Y le 
digo una cosa, señoría, no existe nacionalismo moderado . El 
nacionalismo es siempre una carrera hacia la independencia . 
Aunque en un primer momento no se plantea nunca como una 
apuesta soberanista –no se planteaba entonces–, acaba 
desembocando siempre en eso . Lo que hace el nacionalismo es 
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pasar siempre por distintas etapas, no lo duden .

Una primera etapa en la que se limitan a una  afirmación de la 
supuesta identidad colectiva, de esa entidad, esa entelequia que 
algunos llaman «pueblo», ¿no?, unos lo llaman aquí 
«valencianismo», otros lo llaman allí «catalanismo» .

En segundo lugar, se pasa a una parasitación del espacio 
público, normalmente a través de la imposición de la lengua, tanto 
en el ámbito educativo como en la administración pública y,  por 
último, para cerrar el círculo, la ocupación  de los medios de 
comunicación públicos –y, de ahí, en Cataluña, que tenga seis 
canales de televisión, como les decía, al servicio del nacionalismo 
.

El tercer paso es siempre el doble discurso: uno de puertas para 
dentro y otro de puertas para fuera . Mientras piensan que sus 
planteamientos les pueden restar votos, les pueden restar votos, no 
hablan con claridad . Tontos no son . Quieren ganar elecciones y 
no van a perderlas, pero tienen una estrategia, evidentemente, y 
toman sus precauciones .

En Cataluña, ya os he contado, en el año 2000, cuando el 
movimiento independista era nadie, era residual –ERC sacaba 
entonces un 5% en las generales–, de puertas para dentro el 
discurso de un socialista era aterrador, y de puertas para fuera se 
ocuparon mucho y muy bien de imponer un sistema de inmersión 
lingüística que hizo desaparecer la enseñanza del español en 
Cataluña en la escuela pública .

En el caso de nuestra comunidad, un ejemplo clarísimo de ese 
doble discurso son los estatutos del Bloc Nacionalista Valencià, 
señoría, con el que usted va  a  gobernar  porque, evidentemente, 
es accionista principal de la coalición Compromís . Por un lado, 
tenemos a miembros de ese partido exigiendo a Albert Rivera que 
pida perdón y se retracte por tildarles de nacionalistas o 
separatistas, como si fuera  un insulto . Pero, por otra parte, ¿eh?, 
de cara para dentro, tenemos los estatutos de ese partido que fijan 
como objetivo irrenunciable –no en cualquier artículo, no, como 
primer objetivo irrenunciable de ese partido–, la plena soberanía 
del País Valencià y su futura vinculación a otros países con la 
misma lengua, historia o cultura –léase «països catalans».

¡Oiga!, lo repito por si alguien no lo ha entendido . No existe 
nacionalismo moderado . Siempre es extremista y siempre, para 
garantizar su propia supervivencia, intenta no asustar e ir paso a 
paso . Pero el resultado es siempre tóxico: pedagogía del odio, 
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adoctrinamiento, propiciar el conflicto permanente con España, 
imponer una política de inmersión lingüística, levantar fronteras . 
Ha servido incluso como coartada de la corrupción . Hay que 
acordarse de aquella humillante sesión en la que Maragall 
recordaba lo del 3% y, ante la amenaza de ruptura por parte de los 
nacionalistas del gobierno, se calla . Control sobre los medios de 
comunica- ción y sobre la educación .

En fin, señorías, todo un rosario de actuaciones soterradas, o 
explícitas, que al final llevan a hacer inhóspita la tierra a todo el 
que no comulga con el mito identitario . Y, señoría, me temo que 
el PSPV ha emprendido el mismo camino   que hace quince años 
emprendió el PSC, y acabarán, si no cambia usted el rumbo y lo 
endereza, como ellos . Porque le digo una cosa: con todo el 
respeto y la estima que sabe que le tengo, dentro del PSPV usted 
forma parte del ala considerada más próxima al nacionalismo .

Y la política de inmersión lingüística la iniciaron, y esto hay 
que recordarlo, los socialistas . Más concretamente la inició un 
Consell, el de Lerma, del que usted formó parte evidentemente .

Un sistema que ha provocado, por ejemplo, que hoy por hoy 
más del 90% de los centros de las escuelas públicas en Castellón 
tengan un sistema de inmersión puro y duro única- mente en 
valenciano .

¿Y qué quiere que  le  diga,  señoría?  Nadie  niega  que el 
valenciano es un bien cultural, y que debe protegerse y que debe 
aprenderse de forma proporcionada en la escuela . Pero si lo 
convertimos en idioma único estamos frenando el desarrollo 
personal, profesional y colectivo de la Comunidad Valenciana .

No es cierto eso de que el saber no ocupa lugar . No se puede 
saber de todo . Además, el tiempo es un bien escaso . Allá donde 
triunfa la política de inmersión lingüística estamos, señorías, 
volviendo a la aldea . Ahora, en pleno siglo XXI, hay que ser más 
universales .

El español, porque así es como se conoce fuera de España a los 
que se empeñan en llamarlo en nuestro país «castellano», sigue 
siendo una apuesta de futuro . No digamos el inglés, que es el 
esperanto de nuestro tiempo . Abandonar lenguas universales para 
únicamente recuperar una minoritaria puede ser muy emotivo, no lo 
dudo, pero ¿qué quiere que le diga? Es poco útil para encontrar 
empleo .

Pero es que además la obsesión de financiar con recursos 
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voluntad popular de la mayor parte de la sociedad valenciana . Y le 
cito una de las últimas encuestas, el porcentaje de una de las 
últimas encuestas que se hicieron a padres de alumnos en nuestra 
comunidad en la que solo un 7,8% prefería que dominara de 
manera única el valenciano en la enseñanza .

Y el resultado, señoría, es el de siempre: que las clases menos 
pudientes, los más desfavorecidos, están condenados a pasar por el 
aro de la imposición de la inmersión lingüística en valenciano en 
las escuelas públicas . Y los que tienen dinero se salvan de la 
quema y envían a sus hijos a escuelas privadas o concertadas, 
plurilingües .

¿O es que cree usted que es casualidad que, a pesar de que hay 
que pagar que pagar, en la mayor parte de ellas, tengan más 
demanda en esta comunidad las escuelas concertadas que las 
públicas?

Oiga, y a ese currículum que usted arrastra, ahora se suma su 
pacto con Compromís, que con un poco de mala suerte rematará su 
faena poniendo al frente de una cartera –esperemos que no– como 
la de educación, a una persona vinculada al soberanismo 
nacionalista periférico . Pues pobre Comunidad Valenciana . Sí, 
pobre . Pobres los que no se puedan pagar escuela privada o 
concertada, porque condenarán a sus hijos a aprender el español por 
ósmosis, como dicen que lo tienen que aprender, porque está en la 
tele, dicen . Español, por cierto, muy poco culto el de la tele.

Pobres los que no se pueden pagar escuela privada o concertada, 
porque la prioridad no va a ser en la pública, como debería ser, un 
sistema trilingüe, como el que propone Ciudadanos, en el que se 
pueda estudiar en los tres idiomas: en valenciano, en español y en 
inglés .

Y ustedes, señorías, que se dicen socialistas, ¿excluyen del 
plurilingüismo en un mundo global, en pleno siglo XXI, a los que 
no se lo pueden pagar? Ustedes, a los que luego se les llena la boca 
hablando de igualdad . ¡Oiga!, pues denles las armas suficientes a 
los más vulnerables. Pónganles en condiciones de competir con las 
clases dirigentes .

Y una de esas condiciones, hoy en día, ¿sabe cuál es, señor Puig? 
Pues hablar algo más que valenciano . Concretamente hablar inglés 
. Pero es que hay que hablarlo bien, porque se calcula que siete de 
cada diez ofertas de empleo lo requieren . Y es una vergüenza que 
pudiendo convertir nuestro sistema educativo al plurilingüismo lo 
estemos condenando al monolingüismo por puro sectarismo, por 
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puro adoctrinamiento .

Ha mencionado varias veces a lo largo del día de hoy el sistema 
educativo de Finlandia, al que dice admirar . ¿Sabe usted cuántos 
idiomas obligatorios tienen que estudiar en Finlandia? Pues inglés, 
sueco y finés. Y además tienen de optativo alemán, italiano o 
francés . Con eso van a tener que competir nuestros hijos y nuestras 
hijas en un mundo global . Por tanto, más nos vale darles las armas 
para que lo con- sigan . No solo no debe entregar la competencia de 
educación a un partido nacionalista . Es que deben cambiar ustedes, 
el Grupo Socialista, su concepción sobre el sistema educativo, si no 
quieren arrebatar a los valencianos lo peor que te pueden arrebatar 
en la vida, que es la libertad y la educación . Por eso, mi pregunta 
es, señor Puig: ¿qué piensa usted hacer con nuestro sistema 
educativo?

Termino recordándole, señor Puig, tal y como empecé, que lo 
que nos une es mucho más que lo que nos separa, a pesar de todo . 
Por eso, votaremos «no» a su investidura . Votaremos «no» a la 
investidura por esas reservas que tenemos en relación al 
nacionalismo y en relación a sus propuestas que en cierta medida 
nos parecen populistas, pero le tendemos la mano y seremos una 
oposición leal y constructiva . Y les deseo la mejor de las suertes y 
el mayor de los aciertos, porque esa será la suerte y el acierto de 
todos los valencianos .

Gracias . (Aplaudiments)
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El senyor Puig i Ferrer:

Moltes gràcies, senyor president .

Senyores diputades i diputats, la meua fe en la democràcia és 
ferma. La meua fe en la nostra democràcia és ferma . La meua fe en 
l’autogovern és ferma .

Em senc hereu de tots els demòcrates que a la nostra terra van 
confiar a posar en peu institucions justes. Van treballar per a 
conviure . Junts van aspirar a construir un país de drets i una societat 
de dones i hòmens iguals en llibertat . 

Em reconec en este llegat de tanta gent de bé del nostre país . 
Perquè senyories, no hi ha futur sense memòria, ni memòria sense 
justícia . Les meues conviccions són socialistes, però els meus 
principis en defensa d’una convivència plural són infranquejables .

Desitge que em reconeguen com un bon demòcrata . Les paraules 
respecte i contenció presidiran tots els meus actes . El respecte a este 
parlament, a totes les forces polítiques, el respecte a la llei, el 
respecte a les virtuts cíviques . Respecte i contenció .

Contenció en l’exercici del poder . El meu compromís és liderar 
un govern des de la dignitat del comportament i la sinceritat en les 
seues afirmacions. Perquè la política necessita que les nostres 
paraules tinguen validesa.

Vull presidir un govern que tindrà el suport de diversos partits, 
però no serà un govern de partits . No permetré ciutadans exclosos, 
ni famílies sense els mínims per a la subsistència digna, perquè no hi 
ha democràcia sense solidaritat . No hi ha comunitat sense que ens 
sentim vinculats i concernits pel destí d’aquells que veuen com se’ls 
han tancat les portes del futur.

No puc garantir que tots els valencians i valencianes tinguen èxit 
en les seues vides, però sí em compromet al fet que tinguen les 
mateixes oportunitats per a aconseguir l’èxit .

Des de les meues conviccions sobre la democràcia, afirme que en 
la nostra comunitat no cap superioritat, i menys cap superioritat 
moral . En les meues conviccions sobre la democràcia no cal 
discriminació, ni per raó de sexe, ni d’orientació sexual, ni per cap 
discapacitat, ni de raça, ni de color de pell, ni d’origen, ni de fe, ni 
d’ideologia . I des d’esta convicció seré implacable en la lluita 
contra qualsevol forma de discriminació . Democràcia, memòria, 
justícia, convivència, drets, respecte, dignitat, solidaritat, no 
discriminació, laïcisme . Eixes són les meues idees, eixos són els 
meus ideals .
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Si he vullgut fer esta declaració de principis és perquè al meu 
entendre en la política no hi ha ni projecte ni programa que no 
estiga fermament ancorat en idees i en principis .

Senyories, després de les darreres eleccions valencianes, el passat 
24 de maig, i d’acord amb el que disposa el nostre Estatut 
d’autonomia, comparec davant estes Corts per a sol·licitar la seua 
confiança i ser elegit president de La Generalitat. No demane la 
seua confiança només per a gesti- onar un govern. Demane la seua 
confiança per a liderar una societat amb valors i una política amb 
principis .

Vull saludar i felicitar a tots vostés, diputats i diputades d’estes 
Corts, perquè col·lectivament representem la voluntat del poble 
valencià . Tanmateix he de dir que no estem tots . Els propose ja 
una reforma electoral per rebaixar el llistó del 5% i facilitar encara 
més la pluralitat .

Vull també saludar els representants de la societat civil, dels 
sindicats, de les organitzacions empresarials, de les ONG, de les 
institucions de La Generalitat . Junts hem d’alçar la hipoteca 
reputacional que pesa sobre la nostra comunitat .

És temps de reparació, de suturar ferides . Per això vull recordar, 
abans de res, el coratge cívic de l’associació de víctimes del metro . 
Mai més un govern d’esquenes a les persones . Recuperarem la 
dignitat de les institucions i demanarem perdó . Eixa serà la primera 
decisió . (Aplaudiments)

Esta intervenció tindrà dos parts essencialment. En la primera, 
em referiré al context en què s’inicia esta legislatura,  i en la 
segona, em referiré a la proposta programàtica, als cinc eixos que 
estructuraran l’acció política del futur govern d’estos quatre anys.

Senyories, hui iniciem un nou temps polític .  Després  de vint 
anys, els ciutadans han decidit majoritàriament que volen tancar 
una època i obrir una nova manera de fer política . La crida dels 
valencians i les valencianes és ben clara: volen un canvi amb 
exigències per al conjunt d’estes Corts i per al futur govern .

Què ens han demanat? Què ens demanen els ciutadans? Ens han 
demanat respecte a les  necessitats  socials. Ens han demanat que 
les persones i els seus problemes siguen l’atenció preferent dels 
poders públics . Ens han demanat radicalitat, sí, radicalitat en la 
lluita contra la corrupció i per la transparència . Ens han demanat 
també diàleg i enteniment . Ens han demanat que sumem esforços i 
que construïm un nou projecte sense frontismes i sense exclusions.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

..Autonomia

..Estatut

..Generalitat

..Govern

..Poble

..Institució

..Generalitat

..Comunitat

..Govern

..Institució

..Govern

..Ciutadania

..Govern

..Ciutadania



en u mateix, o que ara tot començarà de nou en el nou govern .

Estic convençut que la Comunitat Valenciana és molt més . És un 
projecte compartit, col·lectiu, que es construïx des de posicions 
diverses, sovint enfrontades, però totes legítimes, perquè això és la 
democràcia. Les dificultats i els condicionants en estos moments –
ho saben tots vostés– són grans . Però també són grans totes les il·
lusions, totes les energies, totes les esperances de tanta gent . 
L’esperança dels treballadors que no tenen faena, l’esperança de les 
famílies que han perdut la seua vivenda, l’esperança dels empleats 
precaris, de les persones dependents o dels que no arriben  a final 
de mes, dels autònoms que pateixen la cisi. L’esperança dels 
jubilats que mantenen les famílies dels seus fills i filles. 
L’esperança dels joves que han hagut de marxar .

Tots ells esperen que hi haja una alternativa a les polítiques de 
devaluació democràtica, una alternativa higiènica que acabe per 
sempre en la corrupció sistèmica, una alternativa econòmica per 
superar la desigualtat i crear ocupació .

No serà fàcil . No serà fàcil ni fer-ho tot, ni tampoc serà senzill 
fer-ho ràpid, com exigix la societat . Però des del pri- mer dia es 
notarà que són els ciutadans els que dirigixen esta comunitat.

Treballarem intensament, amb humilitat, amb realisme    i amb 
ambició . Com a president comptaré amb la capacitat d’iniciativa de 
la societat valenciana, de tota la societat valenciana, tinguen les 
idees que tinguen, independentment del partit que hagen votat . I 
també representaré aquells que no han votat.

El Consell serà un govern a favor de totes les persones que viuen 
i treballen a la Comunitat Valenciana i no serà enemic de ningú ni 
anirà contra ningú . Però, per damunt de tot, el futur govern no serà 
condescendent amb la injustícia i la desigualtat .

Els ciutadans, el passat 24 de maig, van decidir que les Corts 
Valencianes foren plurals, més plurals que mai, i que cap partit 
tinguera la majoria absoluta . Els països democràticament més 
avançats d’Europa són democràcies pluralistes, on cap formació es 
creu l’única representant de la societat ni cau en el somni infantil de 
creure que una victòria electoral és una victòria política final i per a 
sempre.

El meu compromís, si sóc elegit, és fer realitat eixa normalitat i 
fer un govern sòlid, plural, coherent, dialogant, obert i col·laboratiu 
.  Un govern que naix plural, però que  a més a més vol el diàleg i la 
col·laboració oberta també a la resta de les forces polítiques que 
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valenciana .

Senyores i senyors diputats, hui fa quaranta anys de la detenció 
dels deu d’Alaquàs . Eren un grup de joves que decidi- ren lluitar 
per la democràcia i per l’autonomia . Es van reunir el 24 de juny de 
1975 per crear una plataforma en defensa de l’autogovern . 
S’havien convocat a la Casa d’Exercicis Espirituals de la Puríssima 
d’Alaquàs, però aquella vesprada la brigada politicosocial de la 
policia franquista els va detindre . El delicte: associació il· lícita per 
exigir l’autonomia . La condemna: tres anys de presó . Entre ells es 
trobava el nostre estimat, benvolgut Ernest Lluch assassinat per 
ETA anys després.

L’autonomia dels valencians, senyores i senyors, no és un invent 
contemporani . El poble valencià actual i les seues institucions 
tenen set segles d’història . En el passat, Les Corts i La Generalitat 
van ser les institucions bàsiques dels valencians durant segles . En 
el present, en la contemporaneïtat, cada vegada que la societat 
valenciana ha lluitat per la democràcia, per les llibertats, ho ha fet 
també per l’autogovern .

Tinc una confiança enorme en la capacitat, en el potencial, en les 
possibilitats del poble valencià, un poble que va superar la riuada 
de 1957 . Un poble que va superar la pantanada de 1982 . Un poble 
que superarà la riuada i la pantanadaque han suposat per a la 
majoria dels ciutadans la crisi i la gestió de la crisi .

Però, per a posar-nos en peu de nou, per a alçar-nos col·
lectivament, hem de saber treballar units i compartir elements 
comuns de solidaritat, d’honestedat i de coratge en la defensa de 
l’interés general dels valencians .

Hem de creure en el nostre autogovern i hem de potenciar-lo . 
Hem de cosir la Comunitat Valenciana . Hem de vertebrar-la . Hem 
de fer una xarxa que lligue Alacant, amb Castelló, amb València, 
amb totes les comarques i tots els pobles i ciutats . Sumant, 
multipliquem . Sumant, multipliquem .

Senyores i senyors diputats, passe ara a exposar-los les bases del 
programa de govern .

Com és públic i conegut, perquè s’ha fet tot amb absoluta 
transparència, el futur govern tindrà com a guia de treball impulsar 
les polítiques públiques recollides en l’Acord del Botànic, moltes 
de les quals –estic segur– són compartides també per moltes de les 
seues senyories; sens dubte, són compartides per una ampla part de 
la societat civil valenciana i per molts dels sectors socials del nostre 
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país .

L’agenda del pròxim govern es conformarà entorn a cinc eixos: 
primer, el rescat de les persones; segon, la renovació de la 
democràcia i la lluita contra la corrupció; tercer, un govern centrat 
en les persones; quart, impulsar un nou model productiu; cinqué, 
aclarir els comptes i, sobretot, l’exigència, el treball per un nou 
finançament just. Cinc eixos estratègics que atenen els principals 
problemes dels valencians i les valencianes .

L’objectiu no és altre que traure la Comunitat Valenciana de la 
situació d’emergència econòmica, social i política que patim en 
estos moments .

En primer lloc, el rescat a les persones . Hi ha més d’un milió de 
valencians i valencianes que viuen sota el nivell de pobresa i en risc 
d’exclusió social, una part d’ella, important, xiquets i xiquetes .

No cal pensar, avui, en la imatge clàssica de la pobresa extrema . 
La pobresa del segle xxi ha adquirit perfils nous i el seu rostre es 
descobreix entre aturats sense prestació; entre immigrants sense 
accés al sistema públic; entre autònoms que el seu negoci ha entrat 
en fallida per la crisi; entre treballadors amb salaris tan baixos que, 
malgrat tindre ocupació, no arriben a fi de mes.

És obligació de tota la societat però, en primer lloc, del seu 
govern, assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques dels 
ciutadans . Per això la primera prioritat del nou govern serà rescatar 
les persones més castigades per la crisi, les persones que ho han 
perdut tot i han estat abandonades per les institucions . La societat 
té un doble deute moral amb elles . A la Comunitat Valenciana n’hi 
ha hagut més de cent sis mil execucions hipotecàries entre 2007 i 
2014 .

Per acabar amb este drama, impulsarem una llei autonòmica per a 
la funció social de l’habitatge que configure un marc de garanties 
per a assegurar el dret a l’habitatge assequible; a més, instarem el 
Govern d’Espanya perquè aprove una vertadera llei de segona 
oportunitat que arreplegue la dació en pagament però, sobretot, que 
garantisca el dret constitucional a la vivenda (aplaudiments), però 
de forma immediata dialogarem amb la banca, amb la banca 
privada, i també amb la nacionalitzada per a trobar eixides no 
traumàtiques a les situacions més peremptòries . La Generalitat no 
mirarà cap a l’altre costat, serà un actor actiu per a impedir 
desnonaments, per a impedir que les persones més necessita- des se 
queden sense vivenda .
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amb el seu dret reconegut, està en llista d’espera . Dels quaranta-un 
mil beneficiaris, n’hi ha tretze mil als llimbs, cinc punts més que en 
la resta d’Espanya. Si açò no fóra suficient, ací es va establir un 
copagament injust que deixa literalment al carrer i sense atenció 
milers de persones dependents .

El nou govern de La Generalitat garantirà de forma progressiva el 
compliment absolut de la llei de dependència . Aplicarem d’una 
vegada per sempre la llei i de forma immediata . Immediatament, en 
el primer Consell derogarem el copagament confiscatori. 
(Aplaudiments)

Sens dubte, la pitjor cara de la crisi és la pobresa infantil . Que a 
principis del segle XXI, a la comunitat tinguem xiquets i xiquetes 
en situació de pobresa hauria d’avergonyir-nos a tots .

La setmana pròxima, si obtinc la confiança de la cambra, La 
Generalitat i els ajuntaments obriran coordinadament els 
menjadors escolars amb la finalitat de garantir el menjar a tots els 
xiquets i les xiquetes que ho necessiten durant este estiu, i en el 
mes de setembre s’obriran en tots els centres educatius que siga 
necessari .

En conclusió, per a rescatar persones: paralització dels casos 
més greus de desnonaments; derogació del copagament; aplicació 
de la llei de dependència; menjadors escolars oberts en vacances; 
implantació progressiva de la renda garantida de ciutadania . 
(Aplaudiments)

El segon dels eixos del programa del futur govern serà  la 
reconnexió de la política amb la ciutadania . La revitalització de la 
nostra democràcia passa per la transparència, la lluita decidida 
contra la corrupció i l’enfortiment ciutadà   de les nostres 
institucions . Garantirem per llei l’obligatorietat que La 
Generalitat siga de debò transparent, sense paranys i llacunes 
legals premeditades . Mai més contractes secrets, com el la 
fórmula 1, mai més factures secretes . (Aplaudiments)

Els valencians i les valencianes paguen les factures i tenen el 
dret a conéixer allò que paguen . Des del primer dia, en la pàgina 
web de La Generalitat es podran vore en què es gasten els 
impostos dels ciutadans, des de la factura més xicoteta a la més 
gran .

Senyories, la Comunitat Valenciana no és corrupta . Qui han 
estat corruptes han sigut els dirigents que l’han dirigida en estos 
vint anys . (Aplaudiments) ¡Eixos sí que han sigut els corruptes, 
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però no la Comunitat Valenciana!

El nou govern serà bel·ligerant contra la corrupció, mantindrem 
una lluita sense descans i sense distincions partidàries . El 
corrupte ho és, independentment del partit que siga . Crearem una 
oficina contra el frau i la corrupció, independent, que desenvolupe 
una tasca preventiva de la corrupció, del control dels conflictes 
d’interessos i de la recerca preliminar a tota la comunitat; 
regularem la figura del denunciant per a garantir la seua protecció; 
signarem pactes d’exemplaritat amb les empreses contractants de 
l’administració per garantir un plus d’ètica en les seues 
actuacions, i evitarem les portes giratòries .

Però per moltes lleis que fem o per molt que endurim les penes 
n’hi ha un element que depén de tots nosaltres, de tots i totes, que 
no es pot regular, i és el nostre compromís ètic com a 
representants ciutadans . Cal distingir entre responsabilitats 
polítiques i responsabilitats judicials .

Copiar una tesi potser no és un delicte, però per a un representant
públic és una línia roja; no pagar impostos fins a una determinada 
quantitat potser no siga delicte, però per a un representant públic és 
una línia roja; cobrar sobresous potser no és un delicte, però per a 
un representant públic és una línia roja . (Aplaudiments)

Lleis més contundents, exemplaritat personal en el 
comportament .

I, finalment, revitalitzar la democràcia necessita enfortir les 
institucions fent-les més dels ciutadans, fent-les més participatives, 
i independents les que han de ser clarament independents, i ètiques 
totes . I per això cal retornar a Les Corts el paper que li correspon 
com a cor de la democràcia .

Reformarem, amb el suport –espere– de tots els grups 
parlamentaris, el reglament permetent que els ciutadans tinguen un 
paper molt més actiu, creant la figura del diputat número 100 i 
facilitant la participació de la societat civil en les comissions 
parlamentàries però, sobretot, garantirem el paper que en un 
sistema democràtic ha de tindre l’oposició . (Aplaudiments)

Hem format part d’una oposició silenciada i perseguida pel seu 
govern . Hi haurà qui ara diga allò de «ojo por ojo» però jo dic que 
no, ¡no!, no silenciarem ni perseguirem l’oposició . La crítica 
legítima i el control del govern dels partits d’esta cambra és una 
exigència democràtica i el meu compromís és respectar totes les 
forces polítiques i facilitar el seu treball .
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Proposarem rebaixar els límits per poder crear comissions 
d’investigació, i els anuncie que, des del primer dia, el Grup 
Parlamentari Socialista no li preguntarà al president per deixar 
l’espai de la fiscalització clarament a l’oposició. (Aplaudiments)

I també farem una auditoria ètica, la primera auditoria ètica 
d’una institució pública a Espanya, perquè és fonamental que els 
ciutadans tinguen la garantia que el comportament dels polítics és 
el comportament adequat, perquè no existisca cap procediment 
administratiu que deixe una xiqueta sense beca del menjador 
perquè els seus pares no han pagat un impost municipal .

En síntesi, per renovar la democràcia: una vertadera llei de 
transparència; una oficina contra el frau; pactes d’integritat amb 
contractants de l’administració; protecció al denunciant de 
pràctiques corruptes; garantir el treball de l’oposició i una auditoria 
ètica pública . (Aplaudiments)

El tercer eix que els he plantejat és crear un   govern per a la 
majoria i no per a gestionar uns determinats interessos econòmics, 
un govern centrat en les persones . El nou govern reformarà la 
sanitat, l’educació i els serveis socials però per reflotar-los, no per 
retallar-los. Els reformarem per a fer-los més eficaços i posar-los al 
servei de valencians i valencianes. L’educació és la millor inversió 
de futur que té un   país, és la millor herència que una generació li 
pot donar a l’altra generació . Com sol dir Ángel Gabilondo, si 
l’educació els sembla cara, proven amb la ignorància .

Les retallades generalitzades en els pressupostos, tant a 
Espanya com a la Comunitat Valenciana, han suposat: una 
disminució sense precedents del nombre de professors; 
l’increment d’alumnes per aula; la desaparició de les ajudes a les 
famílies per la compra de llibres; la disminució de les línies de 
transport escolar .

Únicament vaig a donar-los una dada, una dada prou 
significativa: a la dècada dels noranta érem la cinquena comunitat 
autònoma en èxit escolar, i ara som la quinzena . En els resultats 
escolars hi ha més diferències entre la Comunitat Valenciana i 
Astúries que entre la mitjana d’Espanya i Finlàndia, que és el país 
amb millors resultats . Per tant, no són sols qüestions de lleis .

Iniciarem un procés de diàleg amb tots els sectors de la 
comunitat educativa amb la finalitat de dotar el nostre sistema 
educatiu de l’estabilitat normativa i de les partides pressupostàries 
necessaris que es necessiten . Eixe procés de diàleg, en el qual 
volem incorporar tots els grups parlamentaris i tota la comunitat 
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educativa, ha d’acabar amb l’aprovació d’una llei integral de 
l’educació i la formació a la Comunitat Valenciana .

Però començarem a actuar amb rapidesa . La setmana pròxima 
es mantindrà una reunió urgent amb la comunitat educativa amb la 
finalitat de retardar, al voltant del 10 de setembre, l’inici escolar 
2015-2016 . Per a poder organitzar-lo bé, per a atendre en 
condicions l’alumnat iniciarem este curs, en conveni amb els 
ajuntaments,  l’oferta pública i gratuïta d’unitats d’educació 
infantil de dos a tres anys ja este curs amb vint-i-cinc centres de la 
Comunitat Valenciana . Mantindrem una reunió urgent amb els 
centres que han suprimit unitats d’educació infantil que suposen el 
tancament progressiu d’eixe centre, amb la finalitat d’estudiar els 
casos en els quals hi ha un nombre de famílies suficients per a 
tornar a obrir immediatament el proper mes de setembre eixes 
aules i, en estos casos, obrírem un període de matrícula 
extraordinari per a estos centres .

Si hi ha alguna cosa davant de la qual tots haurien de tindre 
sempre les mateixes oportunitats és davant la malaltia . La 
progressiva privatització de la sanitat pública valenciana, el 
considerar filosòficament la salut un negoci i no un servei públic ha 
donat com a resultat que tinguem la ràtio més baixa de llits 
hospitalaris, dos per mil enfront de tres per mil que hi ha a la resta 
de l’estat, i més de cinquanta mil pacients en llista d’espera per a 
operar-se . Malgrat els millors professionals que tenim en esta 
comunitat, la comunitat no té unes bones dades en sanitat, és més, 
estem a la cua de la sanitat espanyola .

La determinació central del nou govern serà tornar a considerar 
la sanitat com un dret, com un dret, una sanitat eficaç i universal, 
un dret . Auditarem totes les àrees de salut privatitzades per a 
conéixer els seus vertaders costos, garantirem el compliment dels 
contractes amb absoluta transparència i rescatarem les concessions 
al final d’estes.

Universal . Cap persona que visca a la comunitat es quedarà 
sense targeta sanitària, sense cap discriminació per renda o per 
origen . (Aplaudiments)

I, també, eficaç. S’acabarà la pràctica de manipular els 
pressupostos i amagar les factures . Comptarem des del primer 
moment amb tots els professionals per aconseguir un gestió més 
eficient, més eficaç i de millor atenció als ciutadans.

I vull fer una referència especial també als pensionistes   i 
jubilats . Molts d’ells, i açò no és demagògia, perquè m’ho han dit 
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molts jubilats, han deixat de prendre les seues medicines perquè 
havien de donar alimentació als seus néts . Per tant, el nou govern 
eliminarà el copagament dels medicaments als pensionistes que 
tinguen una pensió de menys de mil euros al mes . (Aplaudiments)

Un govern centrat en les persones ha de ser un govern per a la 
igualtat . És evident que les mesures que ha adoptat el Govern 
d’Espanya per a eixir de la crisi ho són a costa de les dones . En 
altres termes, per al Govern d’Espanya, en este cas, la igualtat és un 
luxe del qual és pot prescindir . De fet, el progrés en igualtat de 
l’última dècada es va sustentar sobre un programa de polítiques 
públiques d’igualtat de gènere i del desenvolupament de l’estat del 
benestar . Avui, els dos han retrocedit, i amb ells, l’oportunitat de 
les dones .

Per a aconseguir igualtat hem de ser proactius, impulsant acords 
amb les organitzacions empresarials i sindicals per a acabar amb la 
discriminació salarial: a igual treball, igual sou . I La Generalitat 
serà un exemple en el primer govern paritari de la història . La 
primera vegada que hi haurà un govern paritari de la història d’esta 
comunitat serà el nou govern de progrés de la Comunitat 
Valenciana . (Aplaudiments)

Però si hi ha una desigualtat inadmissible, intolerable i 
incompatible amb qualsevol societat moderna és la violència que 
patixen les dones pel simple fet de ser dones .

Els propose reordenar i concentrar tots els esforços, tots els 
esforços perquè més enllà de les competències, la lluita contra la 
violència de gènere és una competència d’humanitat de La 
Generalitat .

Impulsarem una llei de mesures de prevenció i de protecció 
integral contra la violència de gènere, però molt més enllà de la llei. 
El que anem a proposar són recursos suficients perquè les lleis 
s’apliquen .

La meua convicció i el nostre repte, més enllà de les grans apel·
lacions discursives, serà, a més a més, tindre la igualtat de gènere 
com a política transversal . Hi haurà una política econòmica amb 
perspectiva de gènere . Hi haurà una política educativa amb 
perspectiva de gènere . N’hi haurà una política d’ocupació amb 
perspectiva de gènere . Impulsarem una acció de govern que 
veritablement aprofite el potencial i el talent del cent per cent de les 
valencianes i els valencians . (Aplaudiments)

En resum, per a tindre un govern per a les persones: acord en el 
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auditoria en la privatització de la sanitat, eliminació immediata del 
copagament de medicaments per a pensionistes, plans d’igualtat 
salarial i una lluita implacable contra la violència de gènere .

El quart eix que els propose és avançar en el canvi del patró de 
creiximent .

Durant la crisi en el període 2009 a 2014, l’economia espanyola 
es va contraure 5,9 punts del seu PIB, i l’econo- mia valenciana, 
ho va fer 8,9 punts del PIB, un 50% més . El nostre PIB per capita 
és avui del 88% de la mitjana espanyo- la . Per tant, a tots els 
efectes som una regió pobra.

De les dèsset comunitats autònomes ocupem el lloc dotze en 
renda per capita . I les comunitats amb les quals històricament ens 
havíem comparat, com ara Madrid o Catalunya, tenen un 50% 
més i un 35% més de renda per capita que la Comunitat 
Valenciana, amb un model productiu paregut . I el pitjor, tenim 
una taxa d’atur del 24,3% amb tots els efectes devastadors que 
esta situació té sobre la pobresa i l’exclusió social .

Adéu «Levante feliz» . Com més prompte ho assimilem, millor 
. Com més fugim del triomfalisme, millor . Com més prompte 
enfrontem la nostra realitat, millor .

Este és el punt de partida que ens trobem . Són dades objectives 
incontestables . I ningú va a vindre ací a solucionar-nos el futur . 
Mai ho han fet . Ho haurem de fer els valen- cians a pulmó, a 
força d’esforç, de coratge i d’intel·ligència . Amb este resultat és 
evident que el model econòmic impulsat durant estos vint anys va 
ser un error polític, econòmic i social amb lamentables 
conseqüències per a les persones .

És l’objectiu del nou govern anar cimentant les bases per a 
avançar cap a un nou model de creiximent, basat amb el 
coneiximent, la recerca, articulat sobre el principi de la 
sostenibilitat mediambiental, amb l’obsessió per crear ocupació de 
qualitat .

Però hi han urgències que cal atendre immediatament . Hi ha 
una urgència que exigix un pla de xoc per als col·lectius més 
castigats per la desocupació: per als joves i els aturats de llarga 
durada.

Aprovarem un pla específic per a les persones aturades sense 
prestació i activarem la iniciativa de la Unió Europea perquè tots 
els joves aturats es beneficien d’una oportunitat d’ocupació o 
formació .
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Tenim per davant una finestra d’oportunitat. La ideologia de 
l’austeritat extrema està sucumbint a Europa . Ha fracassat 
terriblement . El preu del petroli i el tipus de canvi en estos 
moments juguen al nostre favor . El Banc Central Europeu ha 
canviat la perspectiva . Tot això fa que les nostres empreses i els 
agents socials, treballant junts, poden aconseguir cada dia ser més 
competitives .

Hem d’aprofitar esta oportunitat per, també, impulsar canvis en 
profunditat en el sector públic i en les empreses, que any a any se 
van retardar .

És necessari potenciar tots els nostres sectors econòmics, 
començant pel sector agroalimentari com un motor econòmic, 
dotant-lo d’una adequada planificació estratègica que modernitze 
les estructures de producció, que fomente la innovació, que ordene 
la cadena comercial pera protegir l’agricultor i que defense els 
seus interessos a Europa .

En el sector turístic, malgrat la nul·la planificació d’estos anys 
de La Generalitat, ha sabut adaptar-se i ha sabut contindre la crisi i 
continuar creixent . 

Però hi ha molt més marge per a la millora si l’administració 
passa de ser un obstacle a ser un dinamitzador . Per això obrirem un 
procés ampli de participació per a l’elaboració d’un pla integral de 
competitivitat turística per a les diferents destinacions i pimes de la 
Comunitat Valenciana .

Anem a obrir l’espai a la cogestió amb participació . . . com a 
partida entre els sectors i La Generalitat .

Un aspecte absolutament central de la nostra estratègia 
econòmica és la reindustrialització de la comunitat . I per a la 
reindustralització i per a tots els sectors econòmics és fonamental 
l’articulació de la innovació a través d’un instrument nou que serà 
l’agència d’innovació .

L’agència d’innovació posarà fi a la més que evident 
fragmentació i dispersió i atomització de les polítiques d’innovació, 
i jugarà, de manera renovada, el paper que jugà l’Impiva en el 
sector industrial als anys noranta . El seu objectiu fonamental serà 
promoure un model de creixement basat en la innovació, la cohesió 
social i el respecte al medi ambient .

La reindustrialització, ho compartim, és l’ànima econòmica del 
futur . No hi ha país avançat socialment en el món que no tinga un 
sector industrial potent . Juntament amb la innovació, és necessari 
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el crèdit . . ., millorar la situació del crèdit a les empreses .

Som conscients que no es pot reconstruir en un curt espai de 
temps allò que va costar més d’un segle edificar. 

Les empreses i les famílies són les que estan patint avui la 
lamentable destrucció del sistema financer valencià. Seriosament, 
la pitjor derrota que hem sofert els valencians des de la batalla 
d’Almansa ha segut la pèrdua del sistema financer valencià. I 
això... (aplaudiments) i això va passar per actituds polítiques, no 
per cap catàstrofe natural .

El nou govern refundarà l’Institut Valencià de Finances  i, amb 
el seu impuls, afavorirà la competència financera a  la Comunitat 
Valenciana, recolzant les caixes locals i cooperatives que encara 
existixen perquè les nostres empreses i famílies puguen tindre 
millor accés al finançament dels seus projectes .

Amb eixe objectiu, una de les primeres mesures del nou IVF serà 
engegar un programa de microcrèdits per a lluitar contra l’exclusió 
financera.

És evident que la millora de les condicions de finançament i una 
major sensibilitat amb els desnonaments necessita un major 
compromís, una aliança entre les institucions bancàries que operen 
a la comunitat, especialment aquelles que han rebut fons públics .

Un nou compromís dels valencians i les valencianes amb el 
sector que jo em compromet a activar i a treballar d’una manera 
directa .

Recapitulant, per reformular el model productiu: agència 
d’innovació, refundació de l’IVF, reindustrialització intel·ligent, 
pla d’ocupació per a joves aturats i de llarga durada, planificació 
estratègica del sector agroalimentari, pla de competitivitat del 
turisme, concertació i diàleg per a un nou contracte social . Per a 
això convocarem els partits polítics, organitzacions empresarials i 
sindicals, universitats i societat civil als pactes de La Generalitat . 
Soles tots junts superarem una crisi d’esta magnitud . 
(Aplaudiments)

El darrer eix del programa de govern és aconseguir un 
finançament just. És el punt zero per a aconseguir una nova 
prosperitat social .

En 1995 el deute públic de la Comunitat Valenciana era del 
6,5% del PIB . 1995, deute públic de La Generalitat, allò que se va 
trobar el Partit Popular quan va arribar, 6,5% del deute del PIB .
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Després de vint anys de gestió del Partit Popular, la Generalitat 
valenciana té el dubtós honor de ser qui encapçale el deute en tota 
Espanya . Tenim el 37,5% del PIB de deute, 37 .615 milions 
d’euros, sis vegades més d’aquell que es van trobar, en un 
moment del cicle econòmic, a més, extraordinàriament positiu .

La Comunitat Valenciana és la més endeutada d’Espanya . En 
1995 cada valencià tenia un deute autonòmic de 1 .626 euros . 
Avui cada valencià té un deute de 7 .522 euros .

Si este deute, a més a més, haguera servit per a reformar el 
nostre sistema productiu, si este deute haguera servit de veritat per 
a tindre els millors serveis públics d’Espanya, podríem donar-lo 
per bo, l’esforç . Però no ha sigut així . Una part del deute, 
efectivament, ha estat fruit d’apostes fallides i de prioritats 
absolutament errònies. Té orige en la ineficiència, en el 
balafiament i, fins i tot, em dol dir-ho, en la corrupció, en el 
robatori permanent que s’ha produït en esta comunitat . 
(Aplaudiments)

Per açò proposarem que la Sindicatura de  Comptes,  amb 
caràcter urgent, realitze una auditoria integral de La Generalitat 
per a conéixer el seu estat real i exigir les responsabilitats a qui 
corresponga . Sí, a qui corresponga .

I si és veritat que una part del deute correspon a esta mala 
gestió del Consell, hi ha una part del deute que efectivament 
correspon a l’infrafinançament, el dèficit de finançament de l’estat 
.

La nostra comunitat mai ha rebut de l’estat els recursos que 
hauria d’haver obtingut per a oferir als valencians i a les 
valencianes un nivell de prestacions públiques equivalent al que 
gaudeixen els qui resideixen en altres territoris .

El model actual no és el pitjor que hem tingut, però és 
francament insuficient, molt insuficient, perquè manté, a més a 
més, el statu quo heretat dels anteriors . Només entre 2002 i 2014, 
el dèficit de finançament acumulat supera els 13.000 milions 
d’euros, als quals poden afegir-se’n 3.000 milions d’euros més en 
interessos que podríem haver-nos estalviat si els ingressos 
addicionals s’hagueren dedicat a evitar l’emissió del deute . I per 
molt que s’obstinen no és el FLA la solució .

Propose a la cambra un pacte per la viabilitat de La Generalitat, 
un acord d’unitat dels valencians extensible a tota la societat civil 
per a exigir al Govern d’Espanya: en primer lloc, un canvi just en 
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extraordinari mentre es modifica, i en tercer lloc, la negociació ja 
del pagament del deute històric . (Aplaudiments)

I des d’esta tribuna em compromet que, independentment de 
quin siga el partit que governe Espanya a partir de la tardor que 
ve, el govern valencià emprendrà accions legals si no aconseguix 
de forma negociada allò que se mereix el poble valencià! 
(Aplaudiments)

Ho he dit en altres ocasions, la comunitat està exhausta 
d’ofrendar nuevas glorias a España . Nosaltres volem ofren- dar 
noves glòries, però Espanya també ens ha de retornar la glòria, és 
la qüestió. I fins ací hem arribat, fins ací hem arri- bat . És l’hora 
que es tracte els valencians amb equitat, amb justícia, amb igualtat 
.

El debat sobre el canvi de finançament autonòmic no és un 
debat entre partits, no és un debat ni fins i tot identitari. És un 
debat sobre que en una democràcia, en una Constitució com 
l’espanyola, no pot haver-hi ciutadans de segona en l’accés als 
serveis públics fonamentals . Avorrisc el victimisme, però més la 
injustícia .

En qualsevol cas, som nosaltres els que ens hem de guanyar un 
paper protagonista perquè ningú ens posarà la catifa, ningú serà el 
que farà la nostra feina . Per això estem decidits a fer-la .

En definitiva, per garantir la viabilitat de La Generalitat i els 
serveis públics valencians: auditoria integral de La Generalitat; 
exigència d’un nou model de finançament; mecanisme 
extraordinari de finançament fins que s’aprove el nou model; 
negociar el pagament del deute històric i, a més a més, que en els 
pròxims pressupostos, que ja este govern sí que al paréixer vol 
tirar endavant, el Govern d’Espanya, que encara que siga l’última 
vegada del senyor Rajoy, pose les inversions que li pertoquen a la 
Comunitat Valenciana . (Aplaudiments)

Vaig concloent .

Senyories, sé que els ciutadans concentren avui les mirades en 
nosaltres . Són mirades expectants . Són mirades exigents .

No oblidaré que seré president, si vostés em donen la seua 
confiança, en nom de tots els ciutadans, per a representar a tots els 
ciutadans, per a servir les causes dels ciutadans, per a fer-me càrrec 
de les seues aspiracions . Tindran en mi un president proper i humil 
.
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Al poder s’arriba per a canviar la vida dels altres, no per a canviar la 
vida d’un mateix .

Acceptaré la crítica com un valor essencial de la societat lliure . 
Però governar no és solament intentar agradar . Governar també és 
demanar als ciutadans que es comprometen, que facen del seu 
compromís individual per la ciutadania un compromís col·lectiu .

Tenim una causa comuna, sentir que vivim junts com a éssers 
semblants .

No hi ha democràcia sense drets, però tampoc hi ha democràcia 
sense deures . Hi ha deures col·lectius, aquells en els quals un país 
pot reconéixer-se com un país digne: el deure del treball, de 
l’esforç, del mèrit, de la solidaritat .

Per això hem de saber que l’educació i la cultura són els 
principis que permeten als pobles no limitar les seues aspiracions .

Fem que cada col·legi, que cada institut, que cada aula 
universitària siguen institucions lliures, cultes, cuidades i 
benvolgudes .

Fem un país on els mestres siguen reconeguts i benvolguts . Fem 
que els nostres creadors, els nostres artistes, els nos- tres escriptors, 
els nostres compositors siguen els referents de les nostres vides, 
perquè ells inspiren el millor de la història .

La cultura és un valor col·lectiu de les societats modernes . Per 
al nou govern valencià de progrés no serà una mercaderia més, no 
serà un objecte mercantil, ni un àmbit hostil al qual cal castigar .

La cultura és l’instrument de continuïtat entre el passat i el futur 
d’una societat . És un món on es combinen vivències, experiències, 
expectatives, el caràcter i la raó de ser d’un país . La cultura i les 
llengües en què s’expressen les manifestacions culturals són la 
millor carta de presentació  d’una societat al món .

I la cultura valenciana, amb tota la seua diversitat, amb totes les 
seues llengües, amb tota la seua pluralitat va ser la nostra via per a 
comprendre’ns millor, perquè ens coneguem millor i perquè ens 
valoren com cal .

Per això, senyores i senyors, reobrirem la RTVV . Ho farem 
dialogant i serà una televisió pública sostenible econòmicament, 
independent i plural . (Aplaudiments)

Senyories, no sé si hi ha vella o nova política, no sé si   hi ha 
vella o nova democràcia, però sí que sé que la millor democràcia és 
una democràcia culta . Sí que sé que la millor política és una 
política culta .
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Els ciutadans tenen dret que fem un esforç ingent, una tasca 
compromesa i seriosa . Tenen dret que fem política en el seu més 
noble sentit, que fem una política també per a educar, perquè no hi 
ha política en l’insult ni en la desqualificació.

Per açò, demostrem que les nostres arrels democràtiques són 
fortes i que la nostra capacitat per a l’acord i el compro- mís 
desborda els nostres propis interessos .

Pensant en tots i cadascun dels ciutadans, pensant en la 
confiança que volem recuperar en la política, pensant en la 
història de la nostra terra, pensant en els més joves, pensant en 
ells, els demane la confiança. Els demane la confiança per a 
governar humilment i pensant abans de res en els més humils .

Com   deia   el   ben   estimat   Vicent   Andrés  Estellés:

«Rescatarem la dignitat i la responsabilitat, i farem un ús segur i 
recte de la llibertat que ens hem guanyat .»

Moltes gràcies . (Aplaudiments)
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La senyora Oltra Jarque:

Bon dia, senyories . Gràcies, senyor 
president .

Vull començar agraint-li que haja visibilitzat la llengua de 
signes . Gràcies també per traduir . (Aplaudiments)

«Algunas claves del futuro no están en el presente ni en el 
pasado, están extrañamente en el futuro .» He volgut comen-çar 
amb esta poesia de Mario Benedetti, primer perquè estes Corts 
conviden la poesia que s’havia apartat perillosament en esta 
cambra.

La meua primera intervenció davant de Les Corts, i per tant 
davant del poble valencià, he volgut que començara amb poesia 
esta intervenció per a explicar el posicionament de Compromís 
davant de la investidura del senyor Puig i la posterior formació 
d’un govern de canvi i transformació a  la nostra terra, perquè crec 
que les paraules del poeta representen les incerteses i esperances 
que vivim en este moment polític efervescent, obert, alegre i en 
què el camí que hui encetem té les claus estranyament en el futur .

Però em permetran que comence l’explicació del sentit del nostre 
vot, en primer lloc –saben que no sóc molt xovinista, però crec que 
un dia com hui toca– agraint a les 456 .823 persones que han situat 
Compromís com a motor de canvi en estes Corts Valencianes, 
donant suport a un treball intens i emancipador que ha contribuït 
decisivament al canvi polític valencià .

Tenim una gran responsabilitat, companys i companyes, i la volem 
compartir amb la resta de diputats i diputades d’esta cambra .

Tenim ni més ni menys que la responsabilitat de representar de 
forma digna i honesta el conjunt dels nostres conciutadans i 
conciutadanes per a posar en marxa polítiques que milloren les vides 
de les persones .

El nostre deure és garantir que esta cambra –el poder legislatiu– no 
només controle –i espere que vostés tinguen més possibilitats de 
vigilar que les que ens han atorgat a nosaltres en altres anys– no 
només que vigile, com dic, sinó que indique quin és el camí que ha 
de seguir el poder executiu i el panorama multipartidista que han 
determinat les urnes garantix que el diàleg, l’acord, la paraula siguen 
els protagonistes d’estes Corts, i que escoltar a l’altre, posar en valor 
allò que defensa, transigir i acordar siguen la manera habitual i no 
anecdòtica de relació entre nosaltres . No és cap espectacle, es diu 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

..Poble

..Govern

..Terra

..Ciutadania

3r CICLE
Máquina de escribir
7.3.11.4. Compromís



democràcia . (Aplaudiments)

També, senyories, ha de ser la manera de governar del nou Consell, 
dialogant, obert, que reinvente el poder i la manera d’exercir-lo . 
Volem passar d’una manera de govern despòtica i deshumanitzada 
que exercia des de la verticalitat i des de l’abús a un govern obert i 
amable, on el poder siga eixe poder modern, horitzontal, feminitzat i 
fecund, que és una eina que permet fer, que governa amb, que 
escolta, que respecta i mira als ulls, i no de dalt a baix .

El 24 de maig la ciutadania va decidir que el temps de les majories 
absolutes, que alguns de forma interessada havien confós en poder 
absolut, s’havia acabat .

Durant l’última legislatura hi havia una bancada, la del Partit 
Popular, que donava suport a un Consell i que ocupava més de la 
mitat de les cadires d’esta sala . Esta majoria va portar a un intent de 
segrest del debat parlamentari en esta cambra, que la resta de grups 
polítics presents vam lluitar per evitar perquè es respectara el mateix 
poble valencià al qual volíem representat .

No obstant això, vàrem treballar junt amb altres grups per rescatar el 
debat democràtic, per defensar els drets de les persones més 
vulnerables, per traure de la invisibilitat els milers de persones que la 
política estava deixant pel camí . I deixen-me dir que ho hem 
aconseguit .

Malauradament, una d’eixes forces  polítiques,  que  es va deixar la 
pell també junt a nosaltres durant la passada legislatura, hui no té 
representants en esta cambra . Per tant, açò que és fruit d’una llei 
electoral injusta que empobrix la nostra democràcia, li agarrem la 
paraula, senyor Puig, i sí, apuntem-nos a canviar la llei electoral, que 
hem de canviar de manera urgent per salut democràtica perquè el vot 
de totes les persones valga igual i sobretot per a eliminar barreres 
injustes que ens empobrixen .

El 24 de maig el poder absolut i absolutista es va acabar . Però no 
només això, es va acabar per a donar pas a un escenari de pluralitat 
mai vist en Les Corts. Ací estem   fins a cinc grups polítics i cap de 
nosaltres arriba a un terç del total . Cinc grups nombrosos, 
consolidats, que volem parlar i entendre’s .

La ciutadania ens ha encomanat entendre’s, i aixina ho haurem 
de fer . Substituir l’opacitat per la transparència, creant una 
conselleria específica que aborde un pla de xoc contra la corrupció 
generalitzada que hem patit estos anys és una de les nostres 
prioritats .
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Substituir el despotisme per la participació política ciutadana és 
una altra . Proposar mesures que garantisquen que mai més torne a 
passar el que ha passat els darrers anys ha de ser el que vertebre la 
política per a enfortir la nostra democràcia .

Coincidim amb la ciutadania, amb l’anhel de més democràcia i 
participació, impulsant una nova llei per la transparència, 
mecanismes de participació en la confecció de pressupostos, 
auditoria permanent dels ciutadans i ciutadanes, de l’acció de 
govern i la gestió econòmica del Consell .

Posar el debat i l’argument al centre de l’activitat política al 
lloc on es mereix i no al racó on malauradament s’havia quedat 
confinat és un altre dels nostres objectius.

Hem d’aconseguir més política i menys partidisme . Eixe és un 
repte més gran que probablement tinga esta cambra . Política que 
no reduïsca a la condició d’espectadors les ciutadanes i els 
ciutadans. Política reflex d’una societat que cada dia a les seues 
places i carrers, a les cases, als centres d’estudi o de treball 
dialoga i arriba a acords, expressa les seues opinions i té en 
compte la dels altres .

Hem obert les portes de l’Ajuntament de València, sí, unes 
portes que estaven tancades massa temps, unes portes que hem 
obert i ens hem trobat el medievo . Però també obrirem les portes 
de Les Corts perquè entre directament la ciutadania i deixe enrere 
una etapa fosca d’imposicions i retrets, per a obrir-ne una de 
diàleg i treball conjunt pel bé comú . I també volem un govern de 
portes obertes, protector i amable .

El poble valencià ha reclamat alt i fort un profund canvi en la 
direcció política del nostre país . Ha decidit posar punt i final a 
anys de majories conservadores i governs d’esquenes a les 
persones per a obrir un temps de progrés i sobirania ciutadana .

Va  dir «no» a una política que, amb l’excusa d’eixir de  la 
crisi, ha deixat pel camí milers de persones, ha deixat arruïnades 
les arques públiques i nugades les possibilitats dels poders públics 
per a fer transformacions profundes, allunyant les decisions més 
importants de la legitimitat democràtica i provocant una situació 
d’emergència social i democràtica sense precedents en la nostra 
etapa democràtica recent .

Creiem que la interpretació dels resultats no deixa lloc   al 
dubte . S’ha conformat una majoria parlamentària sòlida, a favor 
de virar la trajectòria del Consell cap a polítiques transformades, 
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amb persones al seu centre .

Tenim a la cambra un espai de progrés que suma una majoria 
de 55 diputats i diputades, però que també és un espai plural, 
multipolar, amb diferents accents i prioritats . Un espai amb tres 
grups polítics diferents i diversos . Un espai ric en els matisos i 
que deixa enrere èpoques d’hegemonies electorals i de debats 
totals .

És este deure i responsabilitat el nostre compromís amb un 
canvi realment transformador el que ens ha portat a salvar les 
nostres legítimes diferències i posar-nos d’acord en allò essencial, 
en el que hem de fer durant els propers quatre anys . Damunt de la 
taula, senyories, tenim el què, els reptes que vertebraran l’acció de 
govern, l’Acord del Botànic, molt més estimulant fins i tot que el 
nom que li posaren al pacte del pollo.

Ací està eixe què del qual tant s’ha parlat estos dies . Què hem 
de fer per a rescatar persones que estan patint en el seu

dia a dia . Què hem de fer per recuperar i defensar i enfortir la 
democràcia després del règim de saqueig que ens ha enfonsat en la 
misèria .  Què hem de fer per a governar per  a les persones 
garantint els serveis públics i els seus drets civils i socials . Què 
hem de fer per a impulsar un nou model productiu sostenible 
mediambientalment i just socialment . Per acabar amb aquesta 
estafa de crisi, que tant sols ha servit per a augmentar les 
desigualtats i fer més rics al rics i cada dia més pobres una majoria 
de la societat valenciana .

Hem arribat a acords també en què hem de fer per generar treball i 
benestar per a la nostra gent, i què hem de fer perquè ens deixen de 
tractar com a ciutadans i ciutadanes de segona, amb el finançament 
injust que patim, i també hem acordat com garantir una auditoria 
ciutadana de la gestió econòmica i l’acció política .

Estos cinc eixos imprescindibles per fer els fonaments d’un nous 
país que deixe enrere el passat que a tots ens ha avergonyit són els 
cinc eixos de l’anomenat Acord del Botànic . Un text que plasma en 
un programa de govern la part més substancial del programa 
electoral de Compromís . I per això n’estem molt satisfets .

També és cert que no inclou tot, però recordem que hem de saber 
gestionar la pluralitat des de la generositat .

El full de ruta és bo, molt bo per als propers quatre anys, amb el 
qual ens hem compromés tres forces polítiques que representem 
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una majoria social i també parlamentària .

Reitere que l’Acord del Botànic que vosté avui ací ha desgranat 
també, és allò essencial del programa sobre el qual hem de 
construir la legislatura . I nosaltres, des de Compromís, treballarem 
des del primer dia per a la seua aplicació .

I diguem això perquè caldrà fer un enorme esforç per tirar 
endavant el projecte que significa este acord. Perquè la situació de 
La Generalitat a nivell financer és especialment greu. D’això n’hem 
de ser plenament conscients els representants polítics i també la 
ciutadania .

I també n’hi haurà altres impediments, com les forces contràries 
al canvi . O un govern de l’estat on els seus ministres, hostils al nou 
govern valencià, ja estan amenaçant-nos d’una manera que no té 
precedents probablement en els països avançats i democràtics .

Però, no senyor, a partir d’ara també els ministres del Govern 
d’Espanya han de saber que les coses han canviat . I a nosaltres no 
ens van a fer baixar la cara, perquè als hòmens i dones que venim 
del poble ningú ens fa abaixar la cara . (Aplaudiments)

A més, tampoc ens enganyem, les oligarquies econòmiques que 
s’han enriquit durant la crisi i que s’han beneficiat i lucrat del 
patiment de les persones tampoc estan molt con- tents amb el canvi . 
Les xifres canten: el 10% més ric de la nostra societat ara és un 24% 
més ric que abans de la crisi; i el 10% més pobre de la nostra societat 
ara ho és un 10% més després d’estos anys .

Els que han fet l’agost amb esta crisi faran tot allò possible perquè 
no funcione el canvi profund que hui encetem . És normal, és normal 
perquè se’ls acaba la festa, eixa festa que no acabava mai .

Tinguem clar que hi haurà dificultats, hi haurà poderoses forces 
contràries a este canvi . Caldrà ser valents, per tant, i plantar-se en 
més d’una ocasió . Com, per exemple, per ampliar un dels punts. 
Parlem de l’exigència d’un finançament just, com vosté plantejava 
en la seua primera intervenció . Un finançament just per als 
valencians i valencianes que no volem ser més que ningú, però 
tampoc menys, perquè l’actual sistema genera desigualtats i és 
manifestament contrari a la Constitució .

Tal i com figura el programa de govern, el Consell haurà de 
plantar-se per un sistema de finançament que ens deixe de marginar 
i tractar com a ciutadans de segona . I davant  de qualsevol govern 
que isca en les urnes en les pròximes eleccions generals, que 
esperem que també siguen unes eleccions de canvi .
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La mateixa valentia per a enfrontar-se a este problema caldrà 
també per a parar-li els peus a cert poder econòmic, que mentre 
executa desnonaments inhumans, s’ompli les butxaques; aquells 
que sabien abans d’un concurs públic que li anava a tocar un 
contracte; aquells que regulen i desregulen a través de contractes 
dels seus consells d’administració, de contactes plens de persones 
provinents de les portes gira- tòries . També caldrà impulsar 
mesures que regulen incompatibilitats i que tanquen d’una vegada 
per totes estes portes giratòries .

I sí, necessitem valentia per a recuperar la dignitat dels serveis 
públics, l’educació, la sanitat, els serveis socials i la justícia, 
senyor Puig . Eixe servei públic tantes voltes oblidat per les 
esquerres, que necessita mitjans i recursos . Perquè és cert que 
sense solidaritat no n’hi ha democràcia, però també ho és que 
sense justícia, senyor Puig, tampoc no n’hi ha, de democràcia .

Necessitem valentia per a tornar a teixir una xarxa de serveis 
universals que no deixe exclòs a ningú, que no deixe caure als qui 
no tenen recursos . Necessitem un govern que escolte els 
professionals i les persones usuàries del serveis per arribar a 
acords i millorar-los . No un govern que tinga per objectiu 
debilitar el sistema públic, per propiciar fer negoci amb les 
necessitats de les persones .

Volem un govern valent, que es mulle, faça esforços i demostre 
que no poden haver-hi més tancaments de serveis públics, més 
retallades i més inestabilitat de les persones professionals, mentre 
se seguixen pagant amb els nostres impostos negocis privats .

Serem ferms i no dubtarem en votar sempre d’acord amb aquest 
principi, que per nosaltres és bàsic .

Hem estat al costat dels moviments socials que reclamen 
aquestes noves polítiques, hem format part i formem part d’ells, i 
no els anem a deixar caure en l’oblit .

Necessitem un govern dinàmic i valent, un govern que vaja al 
fons del problema i a aquell que els ha creat, i que assenyale les 
injustícies que els fan créixer i que treballe per crear un nou model 
de societat que no en permeta de més, d’injustícies .

Tenim una de cada tres persones del nostre país en situació de 
pobresa, no en risc d’exclusió social, senyories, el risc és una altra 
cosa . En situació d’exclusió . I no se construïx una societat sobre 
l’esquena llastimada d’un terç de la seua població .

Hem d’acompanyar-los per eixir d’esta situació el més prompte 
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possible, sense oblidar-nos de lluitar contra les estructures 
profundes que han generat esta situació d’exclusió . Abordar  les 
dos emergències,  la social  i la  democràtica, ha de ser la primera 
línia d’actuació del nou govern . Perquè, senyories, hi ha molta 
gent que ja no té temps . I en el plànol social donar compliment 
als expedients de renda garantida de ciutadania, que ara mateixa 
s’amuntonen damunt de les taules . El que per a anteriors governs 
eren números d’expedients no atesos, són persones amb vides 
difícils i molt de patiment, persones que per perdre han perdut fins 
l’esperança.

I també necessitem un gran pacte com a societat per generar els 
mecanismes que ens impedisquen tornar a una situació similar .

Hem de fer una nova estructura de societat cooperativa i col·
laborativa, que repartisca justament la riquesa i el treball i que 
genere oportunitats per a tot el món . Ni fam, ni fred,  ni xiquets 
amb malnutrició, ni persones que abandonen els tractaments 
mèdics per a menjar . No, senyor Puig, no és que només li ho 
conten pel carrer, som la primera comunitat autònoma amb un 
trist rècord en abandonament de medicaments . Això ho diuen les 
estadístiques públiques . La primera de tota Espanya de gent que 
abandona els seus tractaments perquè ha de triar entre menjar o 
medicar-se .

I no m’estranya que alguns se remenegen en els seients quan se 
parla d’estes coses, perquè són els majors responsables d’esta 
terrible i dramàtica situació .

Hem de reparar ferides, sí, de la gent més vulnerable,  les 
persones que han estat sotmeses a un maltracte constant, 
culpabilitzant-les i estigmatitzant-les. Estic parlant de les persones 
amb dependència o amb diversitat funcional . Se’ls ha retardat la 
valoració, sotmés a copagaments, a rebaixes en les ajudes, 
abaixades de grau sense milloria física, s’ha esperat que se moriren 
abans de cobrar, a retards en els pagaments . S’ha maltractat els 
centres que atenen eixes persones i els seus treballadors i 
treballadores que han trigat fins a sis mesos sense cobrar alguns 
d’ells .

Reparar significa acabar amb els copagaments, senyor Puig, 
acabar amb ells . En una societat avançada i inclusiva l’esforç per a 
finançar els serveis públics, sí senyories, se fa a través dels 
impostos, se fa a través de sistemes tributaris progressius i se fa a 
través de sistemes on el que més té més aporta en els impostos .

Sí, senyories, per això se paguen impostos . I a la gent el que li 
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molesta és quan se paguen impostos i algú se’ls tira a la butxaca, no 
li molesta que se paguen impostos per a finançar estos serveis . 
(Aplaudiments)

Tal i com ja va dir el Tribunal Superior de Justícia, un servei del 
qual depén la vida digna de les persones no és voluntari, i per tant 
no pot fer-se dependre de la capacitat adquisitiva de la persona que 
el necessita .

Reparar significa consensuar amb el sector un sistema de 
finançament estable i suficient, dialogar i acordar.

Les polítiques inclusives per a la igualtat han de ser la prioritat 
del nou govern, perquè en este cas allò important i allò urgent 
coincidix .

Coincidim també amb la part del seu discurs amb què ha fet 
referència a tots els aspectes de la igualtat . Perquè construir 
polítiques inclusives és dignificar els serveis públics. Sanitat 
universal sense exclusions, com vosté anunciava, però també on 
cap persona malalta que té tractaments per    a curar-se al seu abast 
no en tinga accés per un tractament injust .

Això que han patit els malalts d’hepatitis C i d’altres malalties 
durant tant de temps . On persones de malalties rares o minoritàries 
no siguen abandonades . Moltes d’elles que afecten majoritàriament 
les dones: la fibromiàlgia, fatiga crònica, síndrome de sensibilitat 
química múltiple, que mai ha trobat la sensibilitat de l’anterior 
govern .

Persones que, per les seues afeccions, tenen una vida diària molt 
difícil; persones amb diabetis, a les quals han condemnat a unes 
agulles que els ferixen la pell; persones celíaques, a les quals este 
govern sempre s’ha negat a facilitar-los la vida .

La política ha de facilitar la vida de manera integral a les 
persones que més difícil la tenen . La investigació, precisa- ment 
perquè estes malalties tinguen unes cures en un futur, que este 
govern ha abandonat la investigació, ha desmantellat el centre 
Príncep Felip, quan començàvem a ser punters en determinades 
investigacions científiques.

Un sistema sanitari públic, de gestió pública, on ningú puga fer 
negoci amb concessions o privatitzacions a costa de la nostra salut i 
a costa d’exclusions injustes . Això és un dels eixos d’este Acord 
del Botànic quan parlem de dignificar serveis públics . 

I en el sistema educatiu volem que es dignifique el treball dels i 
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les mestres, dels i les professores .

Volem una llei valenciana d’educació, que és un repte col·
lectiu, consensuada, parlada, acordada amb tot el sis- tema 
educatiu i també amb esta cambra . Un sistema que eduque 
persones lliures, persones crítiques, persones que sàpiguen 
plantar-se enfront del poder; un sistema que aposte decididament 
per l’ensenyament públic, on no es tanquen unitats educatives 
públiques per afavorir escoles privades . Sistema, un sistema que 
tinga infraestructures dignes . Hem d’acabar amb els barracons en 
què els xiquets han estudiat totes les etapes educatives . Això s’ha 
d’acabar, senyories . (Aplaudiments)

Un sistema i un govern que  tinga en la nostra llengua, en la 
nostra estimada llengua una oportunitat i no la veja com un 
problema o com un enemic . La nostra llengua no  és patrimoni 
dels valencians i valencianes; és patrimoni de la humanitat, 
perquè conforma una cosmovisió única que volem compartir amb 
la resta de pobles de la terra .

I també hem d’anar més enllà de les urgències . I volem eixe 
canvi en el sistema productiu, eixe nou model que en Compromís 
entenem que ha de basar-se i sostindre’s sobre quatre eixos: la 
transformació ecològica de l’economia, el benestar, la cultura i 
l’R+D+I .

La transformació ecològica de l’economia on ha de basar-se 
principalment eixe creixement industrial del qual vosté parlava i 
que nosaltres compartim . Hem d’augmentar el pes de la indústria 
en el nostre PIB, però ho hem de fer entrant en les polítiques del 
segle XXI. No podem perdre el tren de la transformació ecològica 
de l’economia o perdrem el tren del futur . És una transició 
imprescindible, perquè els dos reptes més grans als quals 
s’enfronta la humanitat en este moment és el canvi climàtic i la 
crisi energètica, i també les polítiques autonòmiques i les 
polítiques municipals han de posar el focus en esta greu crisi que 
ve . I que l’actual crisi estafa té molt a vore amb este futur que 
s’albira .

Propostes com la rehabilitació energètica de vivendes, la 
mobilitat sostenible, les energies renovables o l’agricultura 
tradicional sostenible són les que poden fer reviscolar els nostres 
sectors productius, alguns tan maltractats com el de la construcció 
.

Enfront del model econòmic del dogma neoliberal, que 
acumula capital i poder en mans d’unes poques persones, volem 
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un model productiu amb salaris dignes basats no en l’especulació 
sinó en la productivitat i basat en la distribució de la riquesa i 
compartir el benestar . Sí, sona rar, ¿veritat? Nosaltres volem una 
economia on la gent se puga guanyar la vida i la gent puga tindre 
una vida digna i no només sobreviure . I el benestar depén molt 
d’eixe sector públic i dels serveis públics que parlàvem adés . I 
també, senyor Puig, depén de que La Generalitat i el Consell facen 
una aliança indestructible amb els ajuntaments .

En este moment el major problema dels ajuntaments i el major 
deutor dels ajuntaments és la Generalitat valenciana . La 
Generalitat ha de ser aliada dels ajuntaments en esta construcció 
del benestar que ha de ser un motor econòmic i una font 
d’ocupació per a milers de persones que treballen en estos sectors 
.

I també hem d’organitzar l’administració, tenint en compte 
estos eixos fonamentals . Moltes voltes els canvis més importants 
no costen diners; només és organitzar-se un poquet millor .

I la cultura .  La cultura és una eina que ens fa humans     i que 
ens diferencia de les de les altres espècies amb les  quals 
compartim planeta . Perquè de l’esperit, l’esperit s’alimenta de la 
cultura, el cos s’alimenta de menjar, però nosaltres som molt més 
complexos . I és una eina d’emancipació, perquè un poble cult no 
pot tiranitzar-lo ningú; un poble cult sap quan un poder el vol 
sotmetre i un poble  cult és probablement el que no vol el senyor 
Wert i per això és tan enemic de la cultura .

I volem que la cultura més que això, més que una eina de 
llibertat, també siga un motor econòmic on la gent se puga guanyar 
la vida amb la seua creativitat i el seu talent . No com ara que la 
gent està condemnada a abandonar el seu talent per a poder 
sobreviure .

I el teatre, l’audiovisual, on efectivament reobrir Canal 9 i Ràdio 
9 és tan important . La literatura, esta que el senyor Wert vol 
condemnar a dos hores setmanals, les arts plàstiques, el cine i 
qualsevol expressió cultural és i ha de ser un motor econòmic .

I la investigació, el desenvolupament i la innovació . 
Investigació lligada al progrés humà, a que les persones pugam 
viure millor; i innovació per a posar a l’abast de la productivitat de 
les xicotetes i mitjanes empreses eixe teixit fecund, eixe teixit que 
crea ocupació en el nostre país i que tantes voltes ha estat 
abandonat per les polítiques d’un govern que sempre s’ha centrat en
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I també l’R+D+I amb una aliança necessària amb la ciència i les 
universitats . També d’esquenes a la ciència i les universitats s’ha 
governat fins ara, senyor Puig. Hem de fer una altra aliança 
indestructible que fins ara se governava des del despotisme, però 
des del despotisme illetrat i ignorant . I nosaltres volem acabar amb 
el despotisme i fer una aliança amb la ciència i les universitats .

I, sí, ara és el moment .  Davant nostre s’ha presentat el candidat 
del Partit Socialista a la presidència de La Generalitat, senyor Puig, 
per demanar la confiança d’estes Corts per a formar un nou Consell 
. I el posicionament de Compromís, per totes les raons que he 
esmentat i moltes altres que no caben en eixe temps, és un vot 
favorable . No és un xec en blanc, però és un vot favorable . I és 
necessari per a crear les bases d’un nou país . I ens pensem dedicar 
a fons, ens pensem dedicar a fons des del primer moment per a 
contribuir a que este Acord del Botànic puga ser una realitat en 
accions de govern en el dia a dia .

I és un sí per a lluitar contra la pobresa que pateixen un 33% de 
valencians i valencianes; és un sí per acabar amb    la pobresa 
infantil en què estan quasi un 40% dels nostres xiquets i xiquetes; 
és un sí per la dignitat i la justícia per a les persones amb 
dependència o amb diversitat funcional; és un sí per a un nou 
model productiu de futur que reindustrialitze el país, fomente 
l’economia sostenible i ecològica; és un sí per a que puguem tornar 
els nostres joves que se n’han hagut d’anar. I no se n’han anat per 
aventura; se n’han anat perquè ací no se’ls ha oferit un projecte de 
vida ni una esperança . Els volem ací, ací els parírem i els volem 
tornant a tots aquells joves que han hagut d’anar-se’n d’este país .

I és un sí per a recuperar el sistema financer valencià i que arribe 
el crèdit a la xicoteta i mitjana empresa . És un sí per a una sanitat 
universal, pública, al servei de les persones i no de les empreses 
que volen enriquir-se amb la nostra salut . És un sí per una 
educació pública innovadora i de qualitat que forme persones 
lliures i crítiques . I un sí per acabar els atacs al Cremona, al 
Herrero, al Martínez Valls i a tantes altres escoles del sistema 
públic .

És un sí per a una justícia eficaç, sense taxes, sense traves, amb 
recursos i possibilitats i veritablement autònoma i inde- pendent .

Un sí per a una ràdio i televisió públiques de qualitat i  en 
valencià. És un sí per un finançament just i una auditoria ciutadana 
que pose els recursos al servei del bé comú .

És un sí per acabar amb la corrupció i amb els corruptes  i el 
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latrocini que ens ha arrastrat els últims anys . I un sí per a que els 
culpables paguen el que toca i no es puga tornar a repetir esta 
vergonya a les nostres institucions .

I és un sí pels drets civils, eixe dia que celebrarem de colors el 
pròxim 28 de juny i que omplirà també d’igualtat el nostre 
Consell que ha d’atendre les llibertats LGTB .

I és un sí, també, –i permeten-me que no acabe este discurs 
sense fer una referència– per a polítiques més enllà de les nostres 
fronteres, especialment aquelles que han de vore amb la 
cooperació i la solidaritat internacional . Este àmbit d’ONG, este 
àmbit de gent que treballa tots els dies, perquè igual que no se pot 
construir una societat sobre un terç llasti- mat de la seua població, 
no se pot construir un planteta sobre la immensa majoria de 
persones sumides en una pobresa que no els permet  ni  
sobreviure,  mentres  estem  parlant, les xiquets i xiquetes i les 
persones que moren de fam en    el nostre planeta . I, sí, vam haver 
de viure la vergonya que els diners de la solidaritat internacional 
es desviaren cap a butxaques de persones sense escrúpols i sense 
vergonya . Un ja està en presó, i està bé ahí . I vull rendir 
homenatge a les dones valentes d’estes Corts que ho han fet 
possible .

I no podia no fer referència, també, a les ONGD que seguixen 
treballant dia a dia per a posar la solidaritat i la cooperació on es 
mereix . Un govern també, senyor Puig, que no s’oblide que més 
enllà de les nostre fronteres també n’hi ha patiment .

I un sí per tantes i tantes coses que faran que amb tot l’esforç i 
la valentia que siguen necessàries . . . I vosté pot comptar amb la 
nostra valentia, i els assegure que som un grup de dones i hòmens 
valents, pot comptar amb eixa valentia per a que traguem el nostre 
estimat país del pou on l’han clavat i que el posem en el mapa, 
però en el mapa de la dignitat, de la justícia social, d’eixa transició 
ecològica per a ser punters en Europa, en la prosperitat que ens 
mereixem els valencians i les valencianes, per a que ningú mai 
més, ningun governant mai més ens torne a avergonyir al poble 
valencià i per a que pugam eixir d’ací amb la cara ben alta dient 
que som valen- cians i valencianes alegres i combatius que estem 
a punt d’encetar el nostre futur .

Moltíssimes gràcies . (Aplaudiments)
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El senyor Montiel Márquez:

Bona vesprada . Senyor 
president . Senyories .

Vull començar la meua primera intervenció des d’esta tribuna 
. . ., per a nosaltres comprendran que és un moment històric, per això 
vull començar aquesta primera intervenció donant un . . ., expressant 
un sentiment que és el que hui ens embarga als tretze diputats i 
diputades de Podem . És un sentiment de gratitud . Volem donar les 
gràcies a les més de dos centes huitanta-dos mil persones que han fet 
possible que hui estem ací .

També volem donar les gràcies als voluntaris i a les per- 
sones que han fet possible la nostra modesta, però encoratjadora 
campanya electoral . Nosaltres hem fet la nostra campanya electoral 
a soles amb els microcrèdits que vora mil persones han . . ., el 
préstec que han fet voluntàriament i que nosaltres tornarem quan 
cobrem les subvencions electorals .

Però també, a més d’eixes mil persones que han donat el seu 
suport econòmic a la nostra campanya, també als centenars de 
voluntaris, la gent dels cercles, la gent dels consells ciutadans 
municipals, la gent que mos ha acompanyat en aquesta campanya 
electoral i que ha fet possible que un partit polític jove, que un partit 
polític nou, que un partit polític diferent aplegara en la primera 
vegada que es presentava a unes eleccions autonòmiques a traure 
tretze escons .

Estem contents d’estar ací, estem molt contents i anem a ser 
molt lleials a la gent que mos ha votat . Però no a soles a la gent que 
ens ha votat, també anem a ser lleials amb la gent, els valencians i 
valencianes perquè pensem que tenim amb ells un contracte –
nosaltres entenem el programa electoral com un contracte–, tenim un 
contracte amb la ciutadania . Eixe contracte anem a complir-lo . I 
anem a complir-lo amb lleial- tat, amb rigor, amb responsabilitat, 
amb fermesa . Anem a dir sempre el que pensem, anem a dir sempre 
allò que considerem que és just, allò que beneficia la gent, el poble 
valencià, eixa entelèquia de la qual parlava la senyora Punset fa un 
minut .

Nosaltres no pensem que el poble siga una entelèquia. 
Nosaltres pensem que tenim la responsabilitat de treballar per a la 
gent i nosaltres pensem que eixa gent va molt més enllà dels 282.000 
vots que hem arreplegat en aquesta la nostra primera cita electoral en 
la qual, a més, hem doblat els vots que havíem tret en la Comunitat 
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Valenciana en les eleccions europees .

Per tant, com dia, aquesta modesta campanya ha donat un 
gran resultat i, sobretot, ha donat també una nova perspectiva a 
aquesta cambra .

Nosaltres som gent . . ., ho hem dit en campanya i no era un 
tòpic, som gent molt corrent . Nosaltres som gent que venim de les 
mobilitzacions socials, de les xarxes socials, de les ONGD . Som 
gent que venim, d’alguna manera, del desen- cant en una certa forma 
de fer política, d’una certa forma de fer una política tradicional que 
nosaltres pensem que era una política que s’estava esgotant, i teníem 
raó .

Teníem raó perquè alguns que hem deprés a fer política al 
carrer, en les places, en les associacions de veïns, en els col·
lectius ciutadans, veníem diguent fa temps que no podia durar un 
sistema basat en el bipartidisme. I és cert, aquestes eleccions del 
24 de maig han ficat damunt de la taula una realitat 
inqüestionable: la realitat que els partits polítics tradicionals –el 
que anomenem nosaltres les forces del bipartidisme– han perdut 
una posició política hegemònica que fins fa poc ostentaven .

Esta realitat vol dir que hem tingut . . ., estos partits, Partit 
Socialista i el Partit Popular, han perdut en conjunt 730 .543 vots . 
Vull dir que feia poc ací n’hi havia una cambra en la qual dels 
noranta-nou escons, vuitanta-vuit estaven ocupats pel Partit 
Socialista i el Partit Popular . Una cambra en la qual el 80% dels 
vots havien anat a eixos dos partits .

Bé, aquesta realitat ha canviat . No a soles ha canviat i no a 
soles és un cicle electoral . No és a soles un canvi fruit de la 
decepció o és un canvi fruit d’una onada generacional, ni és fruit 
tampoc d’un canvi que no tinga res a vore . . ., que tinga a soles a 
vore amb la crisi econòmica. És el final d’un règim polític .

A partir d’ara –s’ha dit hui– la pluralitat serà la norma . No 
tornarà a haver-hi majories absolutes i jo crec que és saludable 
que siga aixina . Nosaltres pensem que les majories absolutes fins 
ara –i als fets podem remetre-mos– no han segut bones per a 
aquesta comunitat . No són bones en general, però no han segut 
bones per a esta comunitat .

Clar, el problema és que nosaltres tenim una vocació que potser 
no s’entenga i jo crec que poc a poc s’aniran acostumant que 
nosaltres tingam una veu particular, ¿no?, i és que nosaltres no 
anem a deixar d’estar en el carrer i en les places . Nosaltres venim 
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institucional, però això no anul·larà la nostra capacitat crítica, el 
nostre esperit combatiu i tampoc el nostre tarannà rebel, el nostre 
tarannà plebeu . És a dir, nosaltres pensem que Podem naix com 
una eina, com una ferramenta per a portar la veu de la gent del 
carrer a les institucions, per a qüestionar la vella política, posar les 
persones al centre de l’acció política i, també, les institucions al 
servei de tots .

Treballarem perquè esta cambra tinga un escó número cent, 
perquè aquesta cambra tinga un espai obert permanent per a 
escoltar la ciutadania . Treballarem perquè els mecanismes de 
participació i democràcia directa siguen habituals i no siguen 
l’excepció .

Jo, si me permeten, vull fer un homenatge . Precisament en 
aquesta cambra el 14 de novembre de 2001 es va rebutjar la 
primera iniciativa legislativa popular que es va tramitar en esta 
comunitat . Va ser la iniciativa legislativa popular en defensa de 
l’horta que va replegar 118 .000 signatures i, a pesar de tot, la 
majoria absoluta del Partit Popular la va rebutjar .

En aquell moment el conseller de torn ens va dir: «No 
molesten, deixen-mos treballar .» Han passat catorze anys i el 
treball que ha fet el Partit Popular en relació amb el territori, en 
relació amb el paisatge, en relació amb els recursos naturals, en 
relació amb l’horta ha segut destruir amb un model de 
desenvolupament de gestió territorial i urbanística destructiu, 
especulatiu, amb una cultura del pelotazo urbanístic, i nosaltres no 
oblidem .

I no oblidem que som fruit i que som hereus d’aquelles veus i 
no oblidem que també som fruit i hereus d’una altra iniciativa 
legislativa popular com va ser la iniciativa legislativa popular que 
defensava el dret dels valencians i les valencianes a una 
radiotelevisió pública en valencià i de qualitat . I va ser una 
iniciativa legislativa que esta vegada se va aprovar, però se va 
aprovar amb trampa . I això no pot tornar a passar, ni que ens 
rebutgen una iniciativa legislativa popular recolzada per 118.000 
valencians i valencianes, ni que se facen trampes en els drets de 
participació de la ciutadania .

I vull dir, vull dir que se fan trampes quan se fa filibusterisme 
polític. El filibusterisme polític que consistix en aprovar una cosa a 
base d’introduir esmenes perquè al final el resultat siga diferent 
d’allò que volien els ciutadans i ciutadanes .
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Nosaltres defensarem que s’introduïsca una legislació de 
participació ciutadana i d’iniciativa legislativa popular que faça que 
aquesta cambra estiga al servei dels ciutadans i les ciutadanes i de 
les seues iniciatives . (Aplaudiments)

Volem fer veritat allò que dia Olof Palme fa quaranta anys, 
que dia que la democràcia és una qüestió de dignitat humana i que la 
dignitat humana és la llibertat política, en este cas reflectida en 
institucions com aquestes Corts. Però també la dignitat humana és la 
capacitat de les persones per a millorar la seua existència, per a 
millorar la seua vida . I nosaltres creguem en el dret de les persones 
per a treballar per  a millorar la seua vida i pensem, per tant, que la 
participació ciutadana és un element estructural d’una democràcia 
que vullga anomenar-se com a tal .

Nosaltres hem dit que hem comprovat com la ciutadania 
enviava un missatge, i era un missatge contundent . Era un missatge 
que dia que el bipartidisme s’havia esgotat, però no perquè s’havia 
esgotat la fórmula de dos partits, sinó perquè s’havia esgotat un 
forma determinada de fer políti- ca . S’ha acabat el temps en què els 
partits polítics se poden situar en aquesta posició de superioritat o en 
aquesta situació de partits bombolla, tancat sobre si mateixos, 
mirant-se el seu melic, pendent de les seues quotes, de les famílies, 
del repartiment de càrrecs . S’ha acabat perquè els ciutadans han 
enviat un missatge .

Miren vostés, fa molt de temps que era ja un debat entre 
acadèmics i experts aquesta cosa de la crisi de la representació 
política . Fins i tot alguns parlaven de la crisi de la democràcia . Bé, 
el que s’ha demostrat és que el problema no estava tant en la 
democràcia, que no està, sinó en els partits polítics 

Si podem mirar els últims vint anys, i vorem com el debat 
científic o acadèmic al voltant d’aquestos problemes del sis tema 
liberal representatiu han anat de l’acadèmia al carrer . I el que el 15 
de maig de 2011 va dir la ciutadania era que «no nos representa» . 
Enrecorde’s vosté d’aquella expressió perquè nosaltres hem vingut 
per a intentar fer possible, contribuir modestament amb tota 
humilitat, a millorar aquesta representativitat . Però anem a fer-ho no 
debades, això costa- rà . Però a alguns els va a costar més que a 
altres entendre que ja no poden gaudir dels seus privilegis, que cal 
retallar privilegis, que cal retallar assessors, que cal retallar despeses, 
cotxes oficials, que cal retallar un fum de mecanismes   dels quals 
estava gaudint esta mal anomenada «classe política», una expressió 
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Nosaltres pensem que les coses a partir d’ara se faran d’una 
altra manera . I se faran d’una altra manera precisament perquè 
existix Podem –i perdonen vostés la immodèstia– perquè nosaltres ja 
hem canviat el llenguatge polític .

Hui s’ha vist ací com n’hi ha gent que parla de rescat de 
ciutadans, d’emergència social, que parla de conceptes i de nocions 
que semblaven fa a penes un parell d’anys, sembla- ven impossibles.

Nosaltres ja hem guanyat una part del territori, ja hem 
guanyat una part de l’escena política, ja hem guanyat una part del 
llenguatge, perquè hem donat expressió, en termes de llenguatge 
polític al sentiment d’aquella gent del 15-M, aquella gent que es va 
rebel·lar també en la iniciativa legislativa popular de l’Horta, o 
aquella gent del Cabanyal, o aquella gent dels dependents o aquella 
gent que van patir l’expropiació dels terrenys de la Punta per a una 
ZAL que encara està abandonada i no servix per a res . O aquella 
altra gent que ha assistit a la destrucció del territori, del paisatge 
valencià, perquè s’ha fomentat aquesta cultura especulativa .

Nosaltres pensem que la forma de fer estes coses és des de la 
pressió, el rigor, l’exigència, l’esperit crític, però també des del 
diàleg . I des del primer dia que es van produir els resultats 
electorals del dia 24 de maig nosaltres vam intentar afavorir 
aquest diàleg . I per això estem també molt orgullosos que hem 
pogut fer, hem pogut ser d’alguna manera els amfitrions d’una 
trobada que es va produir el dia 1 de juny d’enguany i que va 
servir per a ficar les bases, per a assentar les bases del que després 
han sigut l’Acord del Botànic . L’Acord del Botànic, que passarà a 
la història valenciana, no per les persones que han intervingut, 
sinó pel canvi de forma de fer política, pel canvi de tarannà, pel 
canvi d’estil, pel canvi de model, i que, per descomptat, no 
s’assembla ni de lluny a allò del «pacte del pollo», que este matí 
s’anomenava .

És un acord que permetrà tindre un full de ruta, un acord de 
mínims, que permetrà tindre un full de ruta per a desenvolupar 
una gestió de govern en la qual estaran les persones, les seues 
prioritats, les seues demandes, les seues necessitats en el centre de 
l’activitat política . I a més no és un pacte qualsevol, no és un 
pacte de legislatura, no és cap de les formes tradicionals d’acord. 
És una fórmula nova de plantejar-mos una dinàmica política, que 
a més té la particularitat, com vostés podran comprovar, que n’hi 
hauran unes forces signants que estaran en el govern i, una altra 
força, que serem nosaltres, que no estarem en el govern, estarem 
en esta cambra .
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I des de la cambra i des del govern n’hi haurà una continuïtat en 
l’acció política, en el sentit que n’hi haurà  una comissió de 
seguiment que garantirà el seguiment del compliment de les 
mesures que, a més, garantirà també l’avaluació de les mesures i 
que a més es reunirà amb una periodicitat prèviament establerta 
perquè siga possible que la política deixe de ser monopoli de 
l’executiu i passe a ser una fórmula de fer política en la qual el 
poder legislatiu i el poder executiu puguen treballar donant-li al 
parlament la prioritat, la categoria que mereix .

La idea és que nosaltres no venim ací a trencar res . Nosaltres 
no anem a pegar-li foc a la barraca, eh? Nosaltres, per a tranquil·
litat d’uns i d’altres, nosaltres no venim ací amb aquesta lògica de 
la radicalitat . Hem demostrat amb molt poc de temps que som 
gent que té sentit de la prudència, que és responsable, que té 
vocació de solucionar les coses i que, a més, anem a mantindre 
allò que funcione . Perquè nos- altres tenim com a missió, entre 
d’altres, vetlar per l’herència dels nostres majors, dels nostres 
majors que lluitaren per la democràcia, dels nostres majors que 
tornaren de l’exili, dels nostres majors que permeteren amb el seu 
esforç, amb els seus impostos, alçar l’estat del benestar; dels 
nostres majors que feren possible que aquestes institucions 
existiren i funcionaren .

Però anem a fer-ho reivindicant el dret a exigir que no se 
balafie el seu..., que no hi haja un balafiament del seu esforç, que 
no es traïsca el pacte de convivència . Perquè nosaltres, més enllà 
d’allò que pensen alguns, nosaltres no som gent que pense en 
destruir allò que funciona, sinó tot el contrari: volem aprofitar allò 
que funciona i volem fer funcionar allò del que la classe política, 
esta mala classe política, havia oblidat . I és que estan al servei 
dels ciutadans . Són servidors públics en tot el sentit de la paraula 
.

I a més volem . . .,  tenim  moltes  propostes . Nosaltres no 
venim de la protesta i ens hem quedat en la protesta . Nosaltres fa 
molt de temps que venim fent propostes . I lamentem 
profundament, precisament, com va passar en la iniciativa 
legislativa popular en defensa de l’Horta, que el Partit Popular 
mai haja escoltat les propostes, que el Partit Popular mai haja 
entés que siga necessari donar la veu a la gent o escoltar la veu de 
la gent . I n’hi ha un exempleclaríssim, que és l’exemple del 
Cabanyal, on s’ha tractat la gent de manera absolutament indecent 
. O el cas de les   víctimes de l’accident del metro . O altres casos 
que podríem recordar i que no vull estendre’m en un debat que no 
té ara massa sentit, més que res perquè els senyors de l’oposició 
que estan per ahí comentant no volen escoltar-me . I, per tant, a mi 
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me pareix que ja tindran temps . Quatre anys van a donar de molt 
en l’oposició, se fa un més mollet, eh?, més mollet, el caràcter 
se’ls farà més mollet en quatre anys . (Aplaudiments)

Nosaltres pensem, com dia Vicent Ventura, el nostre Vicent 
Ventura, allà pels anys setanta, que la democràcia i la política en 
general necessiten pràctica . I jo crec que al Partit Popular li va a fer 
falta en termes de democràcia i en termes de política de veritat. 
Perquè el que han tingut fins ara ha sigut una actitud prepotent i una 
actitud en la qual no han fet realment els deures . Per això estan a 
punt de passar a l’oposició dins d’una estoneta .

El Partit Popular sí que ha sigut un partit radical . Ha sigut 
radical a l’hora d’emparar la corrupció, radical a l’hora de retallar les 
ajudes a la dependència, radical a l’hora de limitar l’accés i la 
qualitat en la sanitat, l’educació pública, radical quan ha deixat de 
pagar proveïdors, farmacèutics, etcètera . Radical també en els seus 
silencis i en els seus menyspreus .

I també tenim pendent, i no puc deixar de dir-ho, també en 
aquesta lògica, que el Partit Socialista també té per davant una 
oportunitat per a replantejar moltes coses . No oblidem que el Partit 
Socialista ha estat molts anys en l’oposició i, a pesar de tot, ha tret el 
pitjor resultat de la seua historia, com hui li han recordat .

I jo crec que el moment és també el d’entendre, entendre que 
la música ha canviat, la melodia que ens envien els ciutadans és una 
melodia diferent . Jo he sentit el senyor Puig hui que ja comença a 
entendre la melodia i, de tant en tant, anirem ajudant-li a recordar la 
lletra . I la lletra passa perquè la política requerix molt més que mai 
d’humilitat, molt més que mai d’una actitud en què s’entenga que la 
prioritat són els ciutadans i que les institucions deuen estar al servei 
dels ciutadans .

Però no vull deixar passar l’ocasió de recordar al senyor Puig 
que això és incompatible, al  nostre  entendre,  amb tota humilitat, 
amb casos com el de l’article 136 de la Constitució . Nosaltres mai 
entendrem que el Partit Socialista es plegara als interessos de la 
senyora Merkel, dels financers i dels interessos d’una part de la Unió 
Europea i se produïra aquesta reforma constitucional, amb 
nocturnitat i traïdoria i, a més, enmig de l’estiu, per a posar per 
davant el servei del deute al manteniment i millora dels serveis 
públics bàsics, com la sanitat i l’educació .

Jo vull demanar-li al senyor Puig que ens permeta reco- 
manar-los que escolten, que compartisquen i que treballen amb 
humilitat, amb transparència i responsabilitat . Jo sé que eixa pareix 
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la seua intenció, en el seu discurs . Jo vull que no ho oblide mai . 
Nosaltres estarem ací per a recolzar des de  la lleialtat –li ho he dit al 
senyor Puig i ho torne a dir ara en públic– des de la lleialtat allò que 
hem signat en l’Acord del Botànic: mai des de la lleialtat en termes 
de partit, mai des de la lleialtat en termes de pragmatismes o de 
fórmules que siguen una reducció dels dret dels ciutadans, dels 
valencians i de les valencianes .

Nosaltres . . ., s’ha parlat ací dels cinc eixos que incorpora 
l’Acord del Botànic que, com recordaran molt ràpidament, són: el 
rescat ciutadà, perquè tota persona tinga cobertes les necessitats 
vitals bàsiques; la regeneració democràtica; la lluita contra la 
corrupció . . . Perquè, miren, el problema de la corrupció no és ja un 
problema de pomes podrides, no és un problema a soles d’alguns 
casos aïllats . El problema de la corrupció és que en la mida en què 
s’ha convertit en estructural en esta comunitat ha acabat sent un 
problema econòmic, que llasta la nostra economia, que fins i tot els 
empresaris ja demanaren per favor que se plantejara com una qüestió 
que fins i tot dificulta les seues relacions exteriors, la seua activitat 
empresarial en l’estranger perquè, al final, s’havia associat la imatge 
de la Comunitat Valenciana a la imatge de la corrupció .

El punt tercer, de l’eix tercer, d’aquest Acord del Botànic és 
governar per a les persones, restabliment i ampliació  dels serveis 
públics . Jo vullc afegir ací una qüestió, i és la necessitat d’un pla 
integral contra la violència de gènere . Pense que el Partit Popular 
va reduir un 30% les despeses en matèria de violència de gènere, 
la inversió per a fer una xarxa eficaç de prevenció i protecció de 
les dones víctimes de violència de gènere, i això cal recuperar-ho 
encara que no ho hàgen ficat expressament en aquestos eixos 
bàsics. Però n’hi han moltes coses, perquè hem dit que és un acord 
de mínims .

També un nou model productiu, i eixe nou model productiu ha 
de basar-se en el coneixement, la recerca i el desenvolupament 
innovador i articular-se al voltant del principi de la sostenibilitat . 
Però com són tres forces polítiques distintes, açò no és un tripartit, 
eh?, no és un tripartit . . . Jo lamente que a alguns açò els desil·
lusione, però no és un tripartit . Nosaltres anem a afegir hui unes 
quantes coses .

Primer, volem mesures de promoció de l’agricultura ecològica 
com a via per a la recuperació, no sols la recuperació del territori 
dels paisatges valencians, sinó també com a element de 
desenvolupament econòmic .
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Volem que des de La Generalitat se fiquen en valor canals curts 
de comercialització i venda directa de productes agrícoles, i 
fonamentalment agricultura ecològica .

Volem fomentar un model de comerç basat en la diversitat, en 
la sostenibilitat ambiental i urbana i que siga respectuós amb els 
dret de les persones i estiga integrat en la societat . Volem   
promoure   l’economia   social   i  les cooperatives .

Promoure la gestió cooperativa en les contractacions públiques . 
Volem també un pla d’indústria i recuperar-les perquè treballadors 
i treballadores d’empreses fallides puguen gestionar-les en règim 
de cooperatives i societats laborals . Pensem que el model de 
xicoteta i mitjana empresa és un model que cal afavorir i que cal 
afavorir amb fórmules innovadores . N’hi han exemples, n’hi han 
exemples ja en el nostre territori que s’han fet amb molt esforç de 
treballadors i treballadores i ara cal tindre una línia específica de 
recolzament per a aquesta fórmula .

Volem també que no s’obliden de les infraestructures . Imagine 
que estaran d’acord amb mi amb la necessitat del corredor 
mediterrani, un corredor mediterrani amb diàleg, un corredor 
mediterrani sobre el qual hem de parlar amb   la societat civil, 
amb els professionals, i no un corredor mediterrani que siga un 
negoci especulatiu, una d’estes infraestructures lineals en el que és 
més important el ciment o la contracta que la utilitat i la 
rendibilitat social de la inversió . No és eixe tipus de corredor 
mediterrani . De totes maneres sí que volem que es lleve el peatge 
de l’autopista, de l’AP-7 .

Senyor Puig, vaig a acabar, voldria estendre’m més, però 
tindrem temps en quatre anys . Senyor Puig, nosaltres, com li he 
dit, hui anem a dir sí a la seua investidura . Però ho anem a fer, 
com li he dit també, des de la lògica de que som tres forces 
polítiques diferents . Per tant, anem a fer-ho d’una manera que no 
serà un xec en blanc, no serà un sí de qualsevol manera . Què vol 
dir això? Serà un recolzament crític .

I per què anem a fer-ho aixina? Mire, nosaltres anem a fer, a 
taral·lejar, a aprofitar una cançó del nostre estimat Raimon. 
Nosaltres anem a fer diguem sí, diguem sí a un canvi polític 
necessari, saludable i encomanat per la majoria dels valencians i 
valencianes . No se li oblide, té una encomanda i té uns companys 
que han signat amb vosté un acord del   Botànic .

Però no sols els qui estan ací sinó la societat civil que estava 
present en el moment de la signatura . Eixa és la quarta pota de 
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l’Acord del Botànic . Eixos no ens perdonaran mai si no estem a 
l’altura .

Diguem «sí» al rescat civil institucional. Els drets que mai 
hauríem d’haver perdut cal recuperar-los i assegurar-los de manera 
urgent, perquè hem de deixar arrere el malson de la incompetència 
de l’anterior govern del Partit Popular .

Diguem «sí» a la política que lluite per una societat on ningú siga
més que ningú i la justícia social estiga com l’objectiu prioritari . 
Diguem «sí» al patriotisme de veritat, al que deu estar basat en la 
defensa dels serveis públics i del benes- tar de les majories socials, 
no al patriotisme de bandereta .

Diguem «sí» a un govern que establisca els mecanismes 
necessaris per a detindre i llevar la corrupció de les institucions 
valencianes i protegir-les d’actitud i de xarxes mafioses. Perquè la 
corrupció, a més de ser un problema polític i un problema econòmic, 
és també un problema de dignitat i de prestigi del nostre poble . I és 
un luxe, és un baldó, és una taca que no ens podem permetre . 

Diguem «sí» a una veritable i ferma defensa de les nos- tres 
senyes d’identitat, la nostra llengua i la nostra cultura, des de la unió 
i l ’orgull com a poble i lluny de debats tan vells com estèrils i 
políticament interessats .

Diguem «sí» al propòsit de restablir el nostre dret de tindre 
canals de comunicació propis, públics i al servei dels valencians i 
valencianes . Volem la refundació de radiotelevisió pública 
valenciana, refundació, i volem fer-ho amb els professionals i volem 
fer-ho amb les universitats i volem fer-ho amb el comité d’empresa i 
volem fer-ho amb la societat civil . Perquè el dia que se reòbriga una 
radiotelevisió pública valenciana refundada serà i deu ser una festa i 
no un conflicte.

Diguem «sí» a un nou temps polític que ens faça oblidar el 
règim caigut i ens done un horitzó d’esperança i una oportunitat de 
progrés .

Si vosté ha comptat, hem dit huit vegades «sí», i això vol dir 
que anem a donar-li huit vots sí, a soles huit dels tretze . Per què? 
Perquè són els vots que vosté necessita per a obtindre la majoria 
absoluta en aquesta primera volta . I això vol dir que els altres cinc 
vots i el cor dels huit que li van a votar que sí es van a mantindre 
expectants per a estar segurs que no oblidarà les obligacions 
adquirides davant de la societat valenciana mitjançant l’Acord del 
Botànic .
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Per tant, el nostre aval a la seua investidura, senyor Puig, és 
un recolzament condicionat i crític, és un recolzament que se 
mantindrà en el treball parlamentari del dia a dia i ens tindrà al seu 
costat sempre que complim el full de ruta . Per tant, sempre que es 
defense una democràcia inclusiva al servei de la majoria social 
exercirem amb rigor el control parlamentari de l’acció política del 
seu Consell . Podem serà vigilant a la seua labor de govern . Per tant, 
serem vigilants i estarem al servei en nom dels valencians i les 
valencianes per a que existisca un govern eficaç i al servei de la 
majoria social.

Moltes gràcies . (Aplaudiments)
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