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Mosatros continuem amb el pacte de l’Estatut d’autono-
mia; mosatros continuem amb el compromís de l’aprovació
d’eixe estatut i també del seu desenrotll. Mosatros, des del
Govern, des del Grup Parlamentari Popular i des del partit
polític que va signar eixe compromís, estem en l’obligació
moral i política de continuar amb els documents que sig-
nem, perquè és un compromís mutu, lliure i a favor de tots
els valencians. (Aplaudiments)

En primer lloc, vam dir que reformàvem l’Estatut d’au-
tonomia, assumpte que es va complir; vam parlar de la
reforma del Consell Jurídic Consultiu, assumpte que es va
complir; tenim per davant l’observatori de la publicitat ins-
titucional i del Consell Audiovisual, i em compromet també
a traure endavant estos dos punts del compromís que vam
tindre.

I voldria fer una referència a una qüestió fonamental,
que no pot ser utilitzat com a element de discòrdia en este
procés, que és la llei electoral. Allò que vam signar socia-
listes i populars deia únicament i exclusivament, respecte de
la llei electoral: 99 diputats per a la pròxima legislatura; ni
més, ni menys. (Aplaudiments) I la regulació, entre altres
coses, de votació i d’escrutini mitjançant procediments
electrònics i també elements d’igualtat entre dones i hòmens
al si de la cambra parlamentària, on residix la voluntat polí-
tica de tots els valencians.

Que ho sàpiga tota la cambra i tota la societat valencia-
na: mosatros anem a continuar amb el compromís donat en
el seu moment, perquè el compromís no és només –sent
important, importantíssim– amb el Partit Socialista, sinó
que és un compromís amb tota la societat valenciana.

Per tant, continuarem treballant; continuarem demanant
el treball conjunt i el consens, el diàleg, l’acord, el punt de
trobada per a continuar fent de la Comunitat Valenciana,
eixa gran comunitat que tots volem.

I voldríem que en este camí estigueren, òbviament, tots
els representants polítics de la nostra comunitat: el Partit
Socialista, Esquerra Unida o qualsevol sector o agent o
interlocutor social que tinga ganes i voluntat de treballar per
a la Comunitat Valenciana.

Moltes gràcies, molt honorable president.
(Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Moltes gràcies, molt honorable president.
A continuació, correspon formular la pregunta a l’il·lus-

tre síndic del Grup Parlamentari Socialista, senyor Joan
Ignasi Pla.

El senyor Pla i Durà: 

Sí, gràcies, senyora presidenta.
Senyories, hui és un gran dia; hui, al parlament espanyol

s’aprova la Llei sobre l’autonomia personal i dependència,
que farà que 120.000 valencians i valencianes tinguen dret
a una assistència per a les seues persones, com a dret reco-
negut. (Aplaudiments)

No li faça gràcia, senyor vicepresident; hui 120.000
valencians, gràcies a un compromís del president Zapatero,
voran reconegut com a dret una cosa que hui no tenien.
(Veus)

I per tant, en compliment del compromís, Zapatero va
fer una llei molt important; però, en compliment dels seus
compromisos, va dir que s’acabava la televisió de partit i va
complir el president Zapatero en acabar amb una televisió
de partit i va propiciar un acord amb els grups polítics de

l’oposició per a fer una televisió pública com a servei públic
per als ciutadans. Per això la pregunta de hui: té previst el
senyor president plantejar de forma immediata alguna pro-
posta per a aconseguir en Radiotelevisió Valenciana el
nivell de pluralisme i independència actual en
Radiotelevisió Espanyola?

La senyora vicepresidenta primera:

Gràcies, senyor Pla.
Té la paraula el molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gràcies, presidenta.
Senyories, senyor Pla, eixa llei de dependència que

també té el recolzament del Partit Popular a nivell nacional,
es podrà desenrotllar en la nostra comunitat gràcies a les
polítiques de benestar del govern del Partit Popular.
(Aplaudiments)

És una llei de dependència –i que ho sàpiga també tota
la cambra– és una llei de dependència que no té, pràctica-
ment, cap obligació per al Govern d’Espanya; són tot obli-
gacions per al govern autonòmic, però (aplaudiments) grà-
cies que el govern autonòmic porta anys preparant-se per a
desenrotllar eixa llei, gràcies a això, eixa llei serà una reali-
tat a la Comunitat Valenciana, i no seria una realitat si esti-
guera governant el Partit Socialista a la Comunitat
Valenciana. (Aplaudiments)

A la seua proposta de la televisió, dos qüestions: la pri-
mera, la vaig dir fa quaranta-huit hores; estic completament
d’acord amb què parlem Partit Popular i Partit Socialista de
totes les televisions autonòmiques de tota Espanya. A
excepció feta de la televisió autonòmica del País Basc, o el
Partit Popular o el Partit Socialista tenen responsabilitat
política respecte de les televisions autonòmiques de tota
Espanya. Per tant, estic d’acord amb ficar en marxa un pro-
cés de consens a nivell nacional per a parlar del hui i del
futur de la televisió autonòmica.

Segona qüestió: acabe de dir des de la tribuna, el Consell
de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana. És una pro-
posta que dona per a treballar conjuntament amb el Partit
Socialista i amb Esquerra Unida, per a ficar com més
prompte millor, perquè és un compromís personal, perquè
és un compromís polític del grup parlamentari del Partit
Popular i perquè és un compromís de desenrotll de l’Estatut
d’autonomia de tots els valencians.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula l’il·lustre senyor Pla.

El senyor Pla i Durà:

Jo, perdone, senyor president, però no li he preguntat
això. Vosté, com sempre, se n’ix per la tangent. Jo li he pre-
guntat si vosté anava a fer alguna cosa (la senyora vicepre-
sidenta primera colpeja amb la maceta) similar al que ha fet
el Govern d’Espanya en esta comunitat; en esta comunitat,
senyor president, que té vosté la responsabilitat i la capaci-
tat de poder fer-ho.

És a dir, allí, el senyor Zaplana, a Madrid, com a porta-
veu del grup parlamentari ha acordat amb el Govern
d’Espanya unes coses molt concretes: cessar el director de
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Radiotelevisió Valenciana demà i proposar, de consens, bus-
car un professional independent que puga regir els destins
de la Radiotelevisió Valenciana, i acordar la paritat en els
òrgans de direcció. Això és el que ha fet a Madrid el Partit
Popular. Perquè vosté ací no vol fer-ho?

Jo no li he preguntat res de l’observatori ni he entrat en
això, de la qual cosa si volem, podem parlar; perquè perdo-
ne, ha tardat vosté vuit mesos en recordar-se del «desen-
rotll» –que diu vosté– de l’Estatut; ha tardat vuit mesos. Jo
no li he dit això.

Vosté s’ha apropiat de canal 9; s’ha apropiat perquè
pensa que Canal 9 és el seu passaport cap a les eleccions i
per això va posar el seu cap de premsa al capdavant de
Canal 9; i per això vosté no complix la paraula que, preci-
sament en el pacte estatutari, està replegada; per això.
Perquè vosté pensa que amb Canal 9 va a guanyar les elec-
cions, manipulant, desinformant i enganyant els ciutadans
de la comunitat de manera permanent. (Aplaudiments)

Per tant, pensa que igual –perquè s’han apropiat de les ins-
titucions– pensa que el Palau de la Generalitat és la seu del
Partit Popular; per això munta actes... On? En el Palau de la
Generalitat fa publicitat i propaganda del Partit Popular.

I vosté s’apropia de les institucions. En general pensant
que formen part i que vosté és la institució i la institució és
de vosté. No. Vosté a Canal 9 ha de fer alguna cosa que a
Espanya el Partit Popular i el Partit Socialista han fet ja i és:
si té capacitat i eixa voluntat i vocació de desenrotllament
de l’Estatut i de les institucions sente’s amb el Partit
Socialista i pactem. En primer lloc, li ho repetisc, que el seu
cap de premsa deixe de ser director de Radiotelevisió
Valenciana, punt un. I, en segon lloc, acordem un professio-
nal de reconegut prestigi, pose damunt la taula cinc nom,
quatre, acordem-lo, que redrece l’orientació d’eixa radiote-
levisió pública cap a una radiotelevisió pública plural, veraç
i objectiva i un servei públic per als ciutadans, no un servei
de propaganda del seu partit i de vosté. (Aplaudiments)

I a partir d’ahí jo crec que seria molt senzill. Perquè si
no ho fa, senyor Camps, vosté està molt equivocat, si no ho
fa donarà una vegada més mostres que una cosa són les
paraules que vosté pronuncia amb grandiloqüència, amb
notorietat davant dels mitjans i una altra cosa és la realitat,
la realitat de la seua pràctica política.

Vosté ací ha dit que és un home disposat al diàleg i al con-
sens. Li recorde, huit mesos després que nosaltres ací, en esta
trona mateixa –i ahí estan en los proves, en el Diari de
Sessions– li diguérem de caminar junts en el desenvolupament
de l’Estatut. Huit mesos després on s’han presentat distintes
iniciatives en esta cambra, que formen part d’eixe acord que
vosté diu ara voler complir, que vosté ha rebutjat, ha rebutjat i
no ha fet absolutament res. I només li falta Canal 9 on vosté
va donar una paraula, que forma part del pacte de l’Estatut.

Vosté hui ha de dir ací si està disposat que tots els valen-
cians i valencianes tinguen la certesa, la certesa i la seguretat
que no està disposat a continuar aprofitant-se d’un mitjà
públic de comunicació en benefici propi o del seu partit. I ha
de dir-ho clar, ha de dir: «Estic disposat a seure amb vosté
demà mateixa, a acordar el que el senyor Zaplana, junt amb
Diego López Garrido, han acordat a Madrid». Punt. Si no,
continuarà vosté caminant amb les paraules per un lloc i amb
els fets per un altre i enganyant als valencians i valencianes. 

Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Moltes gràcies, senyor Pla.
Té la paraula el molt honorable president senyor Camps.

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyora presidenta.
El seu to és, com sempre, de prepotència i imposició,

sempre. (Remors) «Cesse vosté, cesse vosté, en vint-i-qua-
tre hores...», de manera sumària. Això és imposar i no con-
sensuar, senyor Pla. 

Jo li dic el que li he dit i, a més, crec que precisament en
l’any on es demostra que quan se vol consensuar s’arriba. Hem
arribat al màxim consens possible polític enguany, que ha sigut
la reforma del nostre Estatut i a més la més ambiciosa.

Possiblement no m’expresse bé, però és que no sé
expressar-me en un valencià diferent. Jo li he dit «desenrot-
llar» l’Estatut, a la millor per a vosté és millor dit «desen-
volupar» l’Estatut. Bé, senyor Pla, no sé per què vosté ha de
fer gràcia del verb «desenrotllar», no ho sé, la veritat.
(Aplaudiments) Perquè són milers de valencians els qui uti-
litzem la paraula «desenrotllar». A la millor alguna elit,
alguna elit utilitzar el verb «desenvolupar». Però li puc asse-
gurar que la immensa majoria dels valencians utilitzem el
verb «desenrotllar» i als valencians els dic que vull desen-
rotllar el seu estatut, perquè és l’Estatut dels valencians.
(Aplaudiments)

Mire, li propose el mateix consens que vam signar, que
no és una qüestió de fa vint-i-quatre hores sinó del docu-
ment que vam signar vosté i jo, el Consell Valencià de
l’Audiovisual, i parlar del present i el futur de Canal 9, clar
que sí. Sap vosté quina és l’única sentència condemnatòria
contra televisió valenciana que s’ha fet en esta comunitat i
crec que a tota Espanya? Contra la manipulació del Partit
Socialista de Canal 9. Això sí que era manipulació.
(Aplaudiments)

I més li diré. Per cert, per cert, he buscat en l’hemerote-
ca i el qui va fer els comentaris respecte d’eixa sentència
vaig ser jo, que era el primer tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de València en aquell moment. Curiós, és
curiós. (Remors) Fa menys, menys de vint anys, deu anys.
Pareix mentida, perquè en deu anys hem fet més coses que
vostés en vint anys. Per això pareix que siga per a vostés
vint anys. 

La proposta continua sent la mateixa, la que li he dit en
la meua intervenció. Però m’adone que desgraciadament
vosté el que vol és la imposició i la prepotència. I més li
diré, més li diré. Si vosté vol justificar la seua derrota elec-
toral per culpa d’una televisió, aviats anem.

Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:

Moltes gràcies, molt honorable president.
Anem a passar a la següent pregunta que correspon for-

mular al síndic del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els
Verds-Esquerra Vaenciana: l’Entesa, senyor Ribó.

El senyor Ribó i Canut:

Bon dia.
Senyor president, des que es va produir el fatal accident

del 3 de juliol en la línia 1 de Metrovalencia s’han produït
quinze incidents o avaries amb molèsties significatives per
als usuaris, l’última el passat dimarts, les últimes per a ser
exactes. 

El tema ha adquirit tanta freqüència que ha motivat que
Ferrocarrils de la Generalitat prenguera una decisió inusual,
contractar personal encarregat de tranquil·litzar els viatgers
en cas d’avaria. No critiquem la decisió sinó la causa que


