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Continuarem amb la sessió de control ara amb la pregunta 
que formula el síndic del Grup Parlamentari Compromís al 
president del Consell .

Senyor Ferri, síndic del Grup Compromís, per a formular la 
pregunta al president del Consell . Escoltarem al senyor Ferri .

Quan vosté vullga, senyoria .

El senyor Ferri Fayos:

Moltes gràcies, senyor president .

Senyor president, hui des de Compromís volem saber 
quina és la valoració del Consell davant la falta de concre-
ció dels compromisos del president del Govern d’Espanya 
respecte als interessos valencians, dels valencianes i de les 
valencianes .

Alguns poden pensar que ja estan ací els pesats de 
Compromís preguntant pel de sempre, per l’agenda valen-
ciana sobre inversions dignes o finançament just. Podem 
ser pesats, i a molta honra, però el que no som el Grup 
Parlamentari Compromís, i és clar allò que no ens consi-
derem de cap de les maneres, és el que va dir el senyor 
Echávarri, exalcalde d’Alacant, «un lastre» . 

Si el senyor Echávarri preferia que en eixos seients blaus esti-
guera assentat Toni Cantó en lloc de Mònica Oltra és el seu 
problema, no és el nostre . Nosaltres ho tenim clar . Llarga vida 
al botànic! No em cansaré de dir-ho . Llarga vida al botànic! 
(Aplaudiments)

Però, bé, com li deia, hui volem conéixer la valoració del 
Consell sobre la falta de concreció en el tema de les inversi-
ons, el finançament o el reconeixement del deute històric. No 
es tracta d’un tema de partit, ni tan sols es tracta d’un tema 
del pacte del botànic ni dels partits del botànic . 

Estem davant un autèntic tema de país, que ens afecta a tots i 
a totes, perquè quan parlem d’este tema, estem parlant de la 
nostra qualitat de vida . Per això hem arribat a grans consen-
sos en estes Corts . Per això s’han sumat centenars d’ajunta-
ments valencians, el sindicats, l’empresariat, les entitats cívi-
ques, les universitats i un llarg etcètera .

Amb este consens, i amb les resolucions d’esta cambra, va 
arribar el dia 3 d’octubre i la seua reunió amb el president 
del Govern d’Espanya . Realment vàrem rebre algunes bones 
notícies en la seua compareixença, en la de vosté, com ara 
el compromís d’invertir un mínim del 10% en la nostra terra . 
Els valencians i les valencianes representem el 10,6% de la 
població . En estes Corts hem aprovat resolucions que dema-
nen entre un 13 y un 14, però és un bon inici el 10% .

La nostra decepció va vindre després amb la comunicació 
que es va fer des de Moncloa, que no concretava cap dels 
compromisos . Alguns pensaven que seria el 9 d’Octubre quan 
el president del govern espanyol aprofitaria per a concretar 
xifres exactes dels seus compromisos . Això esperaven tots i 
totes en el discurs que va oferir el senyor Sánchez en el Palau 
de la Generalitat . 

Tant vosté com la vicepresidenta Oltra sí que van fer el que 
tocava, van fer un discurs reivindicatiu . Però quan va arri-
bar el torn de Sánchez, novament vàrem rebre bones parau-
les, vàrem rebre promeses de diàleg, però cap concreció 
respecte a les mesures per a acabar amb la discriminació que 
patim els valencians i les valencianes .

I algú pot pensar que és normal, que s’està estudiant, que 
no es poden anunciar xifres, però, clar, este govern espa-
nyol ja s’ha compromés a apujar la subvenció del transport 
metropolità de Barcelona a 150 milions d’euros . A quant es 
compromet amb el transport metropolità de València? Este 
govern espanyol ja s’ha compromés (aplaudiments) amb el 
19% d’inversions a Catalunya, signat amb una declaració 
formal a Barcelona . Quant es compromet a invertir en el País 
Valencià? 

Este govern central ha detallat els 2 .000 milions que rebrà 
Andalusia, 1 .000 milions d’euros més dels previstos inicialment . 
A quant es compromet amb els valencians i les valencianes?

Mire, el problema és que mentre altres reben xifres, els 
valencians i les valencianes només rebem lletres . Que quede 
clar que des de Compromís no dubtem de la bona predispo-
sició del govern, d’este govern, perquè després de l’autèn-
tica marginació pressupostària que vam patir amb Rajoy en 
els pressupostos de PP i Ciudadanos, doncs tenim esperança 
amb este govern .

Però amb bones intencions no es millora la via dels valen-
cians i les valencians, amb promeses de diàleg no s’acaba 
amb dècades de discriminació cap als valencians, necessi-
tem compromisos concrets . Perquè parlar d’inversions en 
el corredor mediterrani és parlar del futur de la Ford, de les 
nostres xicotetes i mitjanes empreses exportadores . Parlar 
d’inversions és parlar de les nostres rodalies i de salvar vides 
alliberant l’autopista, com s’ha fet a Catalunya . Parlar dels 
1 .350 milions d’euros és parlar d’acabar amb els barracons o 
amb les llistes d’espera . Necessitem concreció, però sobretot 
necessitem avanços .

Senyor president, ara comencen les negociacions dels pres-
supostos generals de l’estat amb altres grups . Nosaltres, 
des de Compromís, ja hem mostrat la nostra predisposició a 
negociar i a millorar-los, però, com li deia, és una qüestió de 
país . Som trenta-tres diputats i diputades valencians i valen-
cianes, som quinze disputats i diputades del pacte del botà-
nic . Quinze diputats i diputades per a treballar per uns pres-
supostos d’esquerres, sí . 

Perquè consagrar la discriminació al nostre país no és valen-
cianista, però tampoc és d’esquerres . Les esquerres hem 
defensat sempre la igualtat, un principi que s’està vulnerant 
dia i dia també amb els valencians i les valencians . Per això, 
quan arribe el moment de negociar, esperem comptar amb 
totes les complicitats . No volem quedar-nos a soles defen-
sant un tracte just per als valencians i les valencianes .

Perquè no reclamen ser més que ningú, reclamem ser igual 
que la resta, ni més ni menys .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)
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El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ferri .

Li contestarà el president del Consell a la pregunta 
formulada .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Moltes gràcies, senyor Ferri .

No es quedarà sol perquè no hem fet altra cosa des que 
estem ací que defensar els interessos generals dels valen-
cians . I li ho he dit davant del president Sánchez, amb tota 
claredat . Per a nosaltres la nostra posició no té res a vore en 
qui estiga governant a Madrid . 

Ara bé, seria ridícul pensar que és el mateix, perquè no és el 
mateix. És que resulta que abans era difícil fins i tot la comu-
nicació. ¿Saben el temps que va tardar en rebrem el president 
del govern anterior? Va tardar mesos i mesos. ¿Saben el difí-
cil que era comunicar-se amb el ministre Montoro en el seu 
moment? 

Ara ha canviat, entre altre coses, una qüestió que pot ser 
significativa o no, segons se mire, però és bàsica, i és la capa-
citat de tindre diàleg . I en estos moments s’està dialogant en 
el congrés, i en el congrés jo crec que n’hi han diputats i dipu-
tades que estaran sent coherents i treballant per millorar 
una proposta general que s’ha fet de pressupostos, que és 
una proposta positiva per a la Comunitat Valenciana i posi-
tiva per al nostre govern. ¿Per què és positiva? Entre altres 
coses, perquè les polítiques que se van a impulsar des del 
Govern d’Espanya són polítiques que nosaltres ja hem apli-
cat . És un pressupost genera de l’estat que té aroma botànic . 
Per què? Perquè, efectivament, nosaltres ací vam començar 
universalitzant la sanitat i a Espanya s’universalitza la sani-
tat . A Espanya se va a adoptar mesures per a acabar amb els 
copagaments, que, efectivament, ací vam començar fent-ho . 
A Espanya ara se fa una política a favor de zero-tres anys, i ací 
s’està fent .

Per tant, tot això, a més a més, va a alliberar recursos, alli-
berar recursos per al nostre pressupost i de la nostra capa-
citat d’autonomia pressupostària . Ahir, a una pregunta del 
seu grup en el congrés, va hi haver una referència claríssima 
–igual com s’ha fet la referència respecte a Andalusia–, i va 
hi haver una referència claríssima, que eren els 900 milions 
d’euros. Que seran insuficients, ho ha dit el conseller abans, 
clar, i que nosaltres anem a lluitar perquè augment eixa xifra, 
però és evident que estem en una posició millor .

Mire, jo sempre he estat reformista . Jo crec que les revo-
lucions se fan des de la reforma, no des de la confrontació . 
I també li ho vaig a dir en tot moment, tant de bo el senyor 
Rajoy en aquell moment ens haguera atés . Nosaltres estem 
des de la lleialtat reivindicativa .

Nosaltres volíem arribar a acords en el govern d’Espanya, 
però era el govern d’Espanya el que no volia arribar a acords 
en nosaltres . Per tant, ara estem en una nova situació, i eixa 

nova situació crec que és molt positiva per als valencians, 
malgrat, ja dic, les insuficiències.

Perquè és evident que partir d’on partim és molt complicat 
en un any o en dos anys fer-ho reversible . Ens passa ací, a la 
Comunitat Valenciana . Nosaltres tenim unes bones dades, 
uns bons indicadors econòmics i socials, però encara tenim 
el 15% d’atur, encara tenim més d’un milió de valencians que 
estan al costat de la pobresa .

I això és molt greu, i per tant nosaltres no fem un discurs 
d’autosatisfacció, fem un discurs que és un discurs d’anar 
avançant per millorar la vida de les persones . I hi ha algu-
nes mesures de les que ha proposat el govern d’Espanya que 
afecten directament els valencians, a totes les persones que 
són fonamentals .

Per exemple, eixos 900 euros que efectivament són molt 
pocs recursos, a alguns els pareixen la catàstrofe econòmica . 
Però són avanços socials, avanços que hem produït ací i que 
volem que se produïsca també en Espanya . 

Mire, el passat 13 em vaig reunir, com ha dit vosté, amb el 
president Sánchez . Hi ha moltes qüestions que vam trac-
tar, algunes que s’han explicitat, altres que s’han explicitat 
menys, perquè va ser una reunió de més de dos hores, i crec 
que extraordinàriament profitosa.

Mire, a banda de tot el que s’ha dit, el govern d’Espanya se 
va a involucrar en un projecte de futur per a Alacant molt 
important, per a Alacant i per a Espanya, i per a la Comunitat 
Valenciana, que és el centre d’envelliment, el d’estudis en 
envelliment . És una manera d’estar en aquells grans reptes 
del futur, com és el repte demogràfic.

Per una altra banda, se va a desbloquejar la línia aèria d’interés 
general Castelló-Madrid, perquè estem fent un aeroport normal, 
no «el aeropuerto del abuelito», sinó un aeroport normal al servei 
dels ciutadans i de les ciutadanes, i de l’economia .

I després, estem situant on pertoca, efectivament reivindi-
cacions que són lògiques, les hem de defensar sempre i les 
defensarem sempre, com és el finançament adequat de l’Au-
toritat Metropolitana de València . Per tant, hi ha moltes 
altres coses pendents, estem negociant en distintes taules .

Abans la vicepresidenta feia menció a la negociació que està 
tenint en polítiques socials . Estem en el camp de les infraes-
tructures en una comissió bilateral . S’ha creat per primera 
vegada una comissió bilateral Comunitat Valenciana-govern 
d’Espanya . I crec que eixe és el camí . El camí és el mateix de 
sempre, el camí és lleialtat reivindicativa, diàleg i acords .

Ara bé, evidentment que ningú espere del govern valencià 
cap tipus de diferència de tractament respecte a qui governa 
a Madrid. És que, sap vosté?, el problema que té la dreta 
valenciana és que mai han defensat els interessos dels valen-
cians, i per això els estranya molt que el govern legítim de 
La Generalitat avui defense sobretot l’interés general dels 
valencians .

Gràcies . (Aplaudiments)


