
Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 24 de febrer
de 2011. Comença la sessió a les 10 hores i 2 minuts.
Presideix la presidenta de les Corts Valencianes, senyora
María Milagrosa Martínez Navarro. Sessió plenària
número 86. Segona i darrera reunió.

La senyora presidenta:

Se reprén la sessió. (La senyora presidenta colpeja amb
la maceta)

Declaració institucional de condemna 
de la repressió a Líbia

La senyora presidenta:

Señorías, voy a proceder a dar lectura a la declaración
institucional de condena a la represión libia que ha sido faci-
litada y que está firmada por todos los portavoces de los gru-
pos parlamentarios de esta cámara y que dice así:

«Exposició de motius:
»Aquests dies estem assistint a una violenta repressió

amb la qual el Govern de Líbia tracta de contindre les mani-
festacions populars contra el règim, una repressió que està
causant fins i tot un nombre elevat de morts. L’única cosa
que han fet els manifestants ha segut protestar per la desas-
trosa situació del seu país, on la manca de (ininte l·ligible) ...
i l’atur, el treball en condicions pèssimes i la precarietat són
la ruïna de cada dia.

»Davant d’aquests fets, les Corts Valencianes, amb totes
les cauteles que cal tindre en situacions com estes, no poden
mantindre’s al marge dels fets, i volen mostrar el seu rebuig
i la seua condemna a la repressió del poble libi. No hi ha res
que puga justificar l’ús de la violència contra l’exercici legí-
tim del dret a manifestar-se.

»El poble libi, com la resta dels països del nord d’Àfrica,
té dret a prendre les seues decisions de manera democràtica
i a decidir quins són els seus governants. Les Corts
Valencianes insten el Govern d’Espanya i la Unió Europea a
exercir tota la pressió possible per tal d’aturar la repressió i
posar en marxa un procés de reformes democràtiques de
forma que la defensa dels drets humans prevalga per damunt
de qualsevol altra consideració. A més, demanen al Govern
d’Espanya que actue per a garantir la vida i la integritat dels
espanyols retinguts a Líbia.

»Per tot això, les Corts Valencianes exigixen que s’acabe
immediatament amb la repressió perpetrada pel Govern de
Líbia contra la població i s’impose el diàleg perquè el poble
d’aquest país, com el de la resta d’estats del nord d’Àfrica,
puguen recobrar els seus drets així com encetar una transi-
ció a sistemes democràtics.

»Les Corts, 24 de febrer del 2011.» (Aplaudiments)

Continuamos, señorías, con el pleno.

Compareixença del president del Consell 
per a respondre les preguntes d’interés general 

per a la Comunitat Valenciana

La senyora presidenta:

Compareixença del president del Consell per a respondre
les preguntes d’interés general formulades per a la
Comunitat Valenciana.

Té la paraula el síndic del Grup Parlamentari Popular,
senyor Blasco.

El senyor Blasco Castany:

Moltes gràcies, senyora presidenta.
Molt honorable president de La Generalitat.
Honorables consellers i conselleres.
Il·lustres diputats i diputades.
Bon dia per a tots.
L’agricultura, la ramaderia i la peixca són sectors estratè-

gics de la nostra economia, especialment pel valor que tenen
i la seua significació a l’hora de generar ocupació, mantin-
dre uns treballs en el territori de la nostra comunitat, i espe-
cialment perquè són un motor de la nostra economia que en
un moment de crisi econòmica i social com la que estem
patint a Espanya és necessari donar-li l’impuls i el recolza-
ment necessari des del punt de vista institucional.

Això és el que ha vingut fent el Consell de La Generalitat
en estos anys de govern baix la seua presidència, que a més
de posar en valor el que representa estos sectors, també cal
reconéixer el valor mediambiental per a contribuir a la soste-
nibilitat del nostre territori. Les administracions públiques
han vingut treballant recolzant estos sectors i el Consell ha
tingut una especial sensibilitat a l’hora de reafirmar-se en
aquelles polítiques que han fet possible que la nostra agricul-
tura hui siga una agricultura de referència i que, al mateix
temps, haja fet possible també el que eixa agricultura de refe-
rència tinga una credibilitat nacional i internacional. I, en eixe
sentit, a més, ha estat per part del Consell al costat de les
reivindicacions bàsiques d’este sector, i vull recordar ací la
defensa que ha fet el govern de La Generalitat en un tema tan
crucial per a estos sectors com ha segut el de l’aigua.

En estos moments és necessari redoblar l’impuls d’estes
polítiques actives que el govern de La Generalitat ha vingut
fent, i és un moment apropiat perquè està ara mateixa en dis-
cussió el que és la reforma de la política agrària comuna, una
oportunitat que se’ns dóna a la Comunitat Valenciana perquè
en el marc d’estes negociacions se puga entendre i retindre
també el que són les postures de la Comunitat Valenciana
sobre este particular. És la gran oportunitat perquè l’agricul-
tura veja millorades les seues expectatives, és la gran oportu-
nitat perquè una agricultura de referència com la valenciana
puga fer i vore la seua veu en este tipus de debat que se té
sobre la política comuna, i especialment perquè se poden
aportar moltes coses des de les comunitats autònomes, si és
que el Govern d’Espanya és sensible a mantindre també este
diàleg obert respecte dels nostres interessos.

I dins d’este context és important també destacar l’esforç
que s’ha fet per part del Consell respecte del que és la indús-
tria agroalimentària. La indústria agroalimentària hui repre-
senta un pes específic que és necessari reforçar, recolzar i, al
mateix temps, impulsar-la des de tots els, punts de vista.
Representa el 10% del producte interior brut, representa el
14% de l’ocupació i representa ser líders en la nostra comu-
nitat respecte de l’exportació.

En este món globalitzat, a on està en debat la política
agrària comuna en Europa, les posicions que se mantenen
des del govern de La Generalitat respecte de l’agricultura i
les polítiques actives que s’han posat en marxa, són una veu
que és necessari escoltar-la. És necessari escoltar-la perquè,
a més, la nostra agricultura representa no sols la vocació
exportadora i l’obertura cap a mercats exteriors, sinó que, al
mateix temps, representa un exemple, perquè és probable-
ment un dels sectors menys subvencionats que n’hi han en
els distints sectors productius que ara mateixa estan vigents
en Europa.
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I volem no solament reafirmar esta política comuna, fer
arribar la nostra veu i, al mateix temps també, denunciar el que
són acords que perjudiquen la situació de la nostra agricultura.
Concretament, en el que fa referència a l’acord o el acords que
se tenen respecte de Marroc. Creguem que estos tercers països
tenen d’acomodar-se a les exigències de la Unió Europea, no
perjudicar estos sectors econòmics valencians i tindre en
compte qüestions tan bàsiques com és el control fitosanitari i,
al mateix temps també, la seguretat alimentària, que moltes
vegades no les ha tingut en compte el Govern d’Espanya i que,
d’esta forma, com és el cas concret de Marroc, ha perjudicat la
nostra agricultura i altres sectors nostres.

Per tant, estem davant d’una política encertada, estem
davant d’un reconeiximent, com és generalitzada ja la con-
cepció que se té en la Comunitat Valenciana per part de les
persones implicades en estos sectors relacionats amb l’agri-
cultura, amb la ramaderia, amb la peixca, amb la indústria
agroalimentària i també amb tot el que representa l’alimen-
tació, que té un potencial extraordinari i que ve a reforçar la
política que ha dut a terme el govern de La Generalitat.

En esta situació, el que volem demanar-li al president de
La Generalitat és que valore les polítiques actives que el
govern de La Generalitat està duguent a terme en relació al
sector agricultura, al sector ramader, al de la peixca i fona-
mentalment a la importància que ha cobrat en la nostra
comunitat la política relacionada amb la indústria agroali-
mentària, que és clau hui, exemple de potencial econòmic i
un factor de dinamització de la nostra economia i de creació
de llocs de treball.

Moltes gràcies, president. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell per a respondre.

El senyor president del Consell:

Buenos días.
Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy el Partido Popular trae al debate y a la

reflexión del pleno de esta cámara uno de los sectores más
significativos e identitarios de la Comunidad Valenciana y
más importantes en cuanto a generación de empleo, de
exportación y de prosperidad en nuestra comunidad, como
es el sector de la agricultura, de la pesca y también de la
ganadería.

Es importante recordar los datos, porque, muchas veces,
cuando hablamos de ciertos sectores, el desconocimiento
del porcentaje del peso sobre nuestra riqueza o generación
de empleo, o el papel que conforman en la fuerza de nuestra
prosperidad como comunidad, hacen que los debates al res-
pecto carezcan de aquellas referencias necesarias para saber
exactamente de qué estamos hablando.

La agricultura representa el 10% de nuestra riqueza, da el
14% del empleo en nuestra tierra, 300.000 personas, es el
primer sector exportador de nuestra comunidad. Además,
exportamos..., prácticamente la cuarta parte de nuestras
exportaciones son del sector agroalimentario. Por eso, desde
la conselleria de Agricultura, desde la conselleria de
Territori y, en definitiva, desde todo el gobierno, se está en
constante y permanente contacto con los sectores que repre-
sentan a cada uno de los sectores productivos dentro del sec-
tor agroalimentario, y por eso hemos puesto tantas iniciati-
vas y tanto empeño en reforzar su modernización y sus
apuestas de futuro.

Hemos destinado más de mil quinientos millones de
euros durante estos años a la agricultura, y lo hemos hecho

desde un punto de vista de la modernización, de la innova-
ción, de la formación, de la exportación, de la internaciona-
lización y, en definitiva, de la transferencia de rentas que
permitan que siga siendo un sector pujante y, además, de
futuro.

La agricultura nos da mucho, muchísimo, a nuestra
comunidad. Aparte de que mantiene cultivado el 5% de
nuestro territorio... Fíjense, para que nos demos cuenta de la
dimensión territorial que significa la agricultura, estamos
hablando del mismo porcentaje de territorio urbanizado en
nuestra comunidad, el 5% de nuestro territorio está urbani-
zado, el 5% del territorio está cultivado. También mantiene
y fija la población en muchas comarcas del interior de la
Comunidad Valenciana y es la pieza fundamental e insusti-
tuible de un sector que durante estos años se ha desarrolla-
do de forma excepcional, convirtiéndose en referencia
nacional e internacional, como es ese sector llamado «agro-
alimentario», el de la distribución de los alimentos por toda
nuestra comunidad y por todo nuestro país.

Por eso, nuestro compromiso va a seguir siendo siempre
el mismo, defender el campo, defender el cultivo y defender
la pesca y la ganadería en nuestra comunidad, por eso segui-
remos exigiendo todo aquello que haga posible que la agri-
cultura tenga futuro en nuestra tierra, por ejemplo, todo lo
que sea la defensa de nuestro sector agroalimentario respec-
to de las decisiones de Bruselas o del gobierno de Madrid.
Seguiremos defendiendo el trasvase del agua del Ebro o el
mantenimiento de los trasvases que en estos momentos exis-
ten. Primero, porque es agua de mucha mayor calidad y, en
segundo lugar, porque en justicia nos corresponde.

Seguiremos modernizando los regadíos en nuestra comu-
nidad y seguiremos hablando con todos ellos de aquellas
cosas que les preocupan, por ejemplo, la desalación, que
tanto preocupa a los pescadores de la comunidad, porque la
salmuera se carga el oxígeno que se necesita..., (aplaudi-
ments) que necesita la posidonia para seguir dando el oxíge-
no suficiente para todos los bancos de pescado. Y también
seguiremos oponiéndonos (veus) a la ubicación de la extrac-
ción petrolífera de nuestras costas, porque también...

La senyora presidenta:

Perdón.
Señores diputados, les ruego guarden silencio, ¡ya está

bien!
A ser posible, señor Lozano, los comentarios, me parece

que, por respeto. Gracias. (Veus)
Cuando quiera, presidente.

El senyor president del Consell:

...–gracias, señora presidenta–, porque también atenta
directamente al futuro de nuestra pesca.

Tenemos una sensibilidad especial, desde el Partido
Popular, hacia el campo, hacia la agricultura, la pesca y la
ganadería. Yo sé que en otras épocas no la ha habido, posi-
blemente porque todo el concepto de la tierra, todo el con-
cepto de lo agrario, todo el concepto del campo, todo el con-
cepto de las tareas tradicionales de nuestra comunidad,
encajan perfectamente en un proyecto político como es el
del Partido Popular. Por eso nosotros entendemos tan bien a
nuestros agricultores y por eso ellos ven en nosotros un pro-
yecto político en defensa de su forma de ser, de vivir y de
prosperar hacia el futuro. Con nosotros en el gobierno el
campo, la agricultura, la pesca y la ganadería están absolu-
tamente garantizados en la Comunidad Valenciana.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
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