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Y tres tipos de promoción, las que hace el Ivvsa directamente, las empresas mixtas, que usted ya delante de estos
señores ya no pudo decir lo que aquí dice, y en tercer lugar,
la promoción privada que luego hacen vivienda de protección oficial, y nosotros con la ayuda correspondiente hacen
que las familias puedan acceder a las mismas. Tres tipos de
ayudas, tres tipos de promoción en la construcción de las
viviendas.
Dos tipos de vivienda, las nuevas que hemos previsto
65.000, y las rehabilitadas que hemos previsto 35.000,
85.000. Un dato espectacular que supera incluso las previsiones más optimistas respecto de la vivienda que teníamos
prevista para esta legislatura. Y en estos momentos 22.197
familias ya están viviendo en esas viviendas. Y hasta 85.000
lo harán en esta legislatura. Porque tienen ayuda concedida,
cierta, para vivienda ejecutándose. Cierta, y esta es la realidad contundente de los hechos. Novecientas viviendas son
los datos de los tres últimos años del Ivvsa socialista. El
Ivvsa popular está, como siempre, al servicio de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
(Remors) Sí que digo lo del tiempo, señor Puig. Pero el
problema es que si uno gasta un minuto o dos más, al otro
le tienes que dejar un minuto más. (Remors) Per a tots, per
a tots, senyor Such.
Estamos esta mañana un poco revolucionados. No sé si
son los temas o los espíritus. Pero algo revolucionados estamos. Vamos a seguir para adelante, si ustedes así lo desean.
(Remors)
Correspon la pregunta formulada per l’il·lustríssim senyor síndic del Grup Parlamentari Entesa. El senyor Ribó té
la paraula.
El senyor Ribó i Canut:
Senyor president.
La setmana passada vosté no va voler manifestar-se
sobre el pla Rabassa per no condicionar l’opinió dels tècnics d’urbanisme. Ho recordarà. Mire vosté, al nostre
grup ens agradaria que tinguera la mateixa sensibilitat
amb els funcionaris de Justícia, concretament amb els
jutges. Perquè, senyor Camps, no creu que condiciona els
jutges fent-se fotos amb alcaldes com el de Torrevieja,
ahir, dos dies abans d’obrir-se el procediment judicial
contra ell? No creu que actuacions d’aquests tipus, com
permetre recollir premis el 9 d’octubre, o anar a sopar
amb un altre encausat com el senyor Fabra, poden condicionar els jutges? No creu, senyor Camps, que té sensibilitats molt diferenciades, per dir-ho d’una manera al seu
entendre?
A nosaltres ens preocupa, eh? Com ens preocupa que,
una vegada començat el curs, ens valore com està la situació de l’ensenyament no universitari, que és motiu d’esta
pregunta i que voldríem que ens responguera, una vegada
passat un mes que férem el balanç que fem tots els anys
sobre l’ensenyament.
Gràcies.
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El senyor president del Consell:
Gràcies, president.
Ja veig, senyor Ribó, el que li interessa a vosté l’educació: gens, absolutament gens. En qualsevol cas, ho vaig dir
la setmana passada. Haurà de dir algun dia quantes costes ha
hagut vosté de pagar per imputacions falses respecte de persones en càrrecs públics, perquè és una quantitat prou
important.
Mire, ensenyança pública no universitària en estos
moments, al començament del curs educatiu d’enguany:
més alumnes matriculats que mai; menor ràtio de professors per alumne que mai; menor ràtio alumne-unitat que
mai; millor atenció educativa en zones rurals que mai; més
i millor formació professional en centres públics; més
ensenyança en valencià; més ordinadors; més plantilla de
professorat; millor atenció a la diversitat de l’alumnat;
millor atenció a la immigració; (remors) més educació
compensatòria; més i millors centres educatius, i menys
aules prefabricades.
Son titulars d’una realitat incontestable, senyor Ribó.
Mosatros hem fet moltíssim, jo ho dic moltes vegades ací,
des d’esta trona, per l’educació pública i de qualitat. Més
que ningú ha fet en la història de la Comunitat Valenciana.
El Partit Popular, en els anys que porta governant des de
l’any 95, ha fet més que ningú al servici de l’educació pública i de qualitat.
Què ha fet Esquerra Unida al llarg dels anys per l’educació pública? Quina és la proposta d’educació pública i de
qualitat d’Esquerra Unida? Quina és la proposta en relació
a oportunitats i a millorament de l’excel·lència de l’educació pública? Ningú ho sap. Ningú. Excepció feta de fer sempre de l’educació pública un camp de batalla, un element de
crispació i un element de tensió.
Per al Partit Popular l’educació pública i de qualitat, és
l’esperança de l’oportunitat d’igualtat de drets de tots els
valencians. Per a Esquerra Unida és un camp de batalla, de
tensió i de crispació. Eixa és la diferència. El nostre model:
més, més i més cada any. El seu: tensió i crispació. Esta és
la diferència entre el Partit Popular que pot donar dades i
Esquerra Unida que no té cap dada. Quin és el seu model
d’educació pública, senyor Ribó? (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyor Ribó, té la paraula.
El senyor Ribó i Canut:
Senyor president.
Mire vosté, a l’alcalde de Torrevella sí que li hem presentat una denúncia nosaltres, però al senyor Fabra no, d’eixe no me carregue les culpes. I, senyor president de les
Corts, si m’autoritza vosté quan acabe el temps, jo estic disposat, si em deixa temps, a explicar-li el nostre model d’ensenyament. L’única cosa que necessite és temps, eh? Si el
senyor president m’ho permet, jo estic encantant. No tinc
cap problema.
Pero mire, jo li vull parlar…
El senyor president:

El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Senyor president, té la paraula.

Señor Ribó, tengo el tiempo parado. Permita que este
presidente no se exceda de lo que debe. Y por otra parte,
usted esquematice y exponga lo que estime oportuno.
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El senyor Ribó i Canut:
Sí. Jo li vaig a fer la pregunta, però en cinc minuts és
difícil presentar un model com ha demanat el president.
Mire, jo li vull parlar de l’educació infantil en primer
lloc. Que hi ha 32 centres públics, 21 escoles infantils en els
ajuntaments. I que per a tenir una escola infantil en este
país, per cada 10.000 habitants, una ràtio normal, en farien
falta 4.000. És una dada “més que mai”, com diu vosté, eh.
Jo li vull parlar de l’escola infantil, que les poques ajudes que donen les donen fonamentalment a l’ensenyament
privat, i que no respecten ni el dret de les persones, concretament, a poder escollir un centre públic. Jo li vull parlar de
l’ensenyament d’immigrants, perquè vosté no ha parlat
aquí.
Home, s’ha de tindre poca serietat, per no utilitzar un
terme més dur, per parlar d’este tema. Vostés, este any, han
posat 28 aules de Passe per a immigrants. Tenim 61.000
immigrants, alumnes immigrants, el 8,7. Sap vosté quants
alumnes immigrants són per aula? Mire, li ho vaig a comentar. Al País Valencià, enguany són 2.187 alumnes per aula
de Passe, 10 a Alacant, 11 a València, 7 a Castelló. Mire, a
Múrcia són 200 per aula. A Madrid 542. A Catalunya són
110. N’hi ha 951 aules a Catalunya, aquí n’hi ha 28. Com
s’atreveix a parlar d’immigrants? Com s’atreveix, si fins i
tot els instituts, moltes vegades s’han assabentat per la
premsa que tenien un aula de Passe. Com s’atreveix? Com
s’atreveix, senyor president?
Mire, li vull comentar també el tema de funcionament.
Els directors d’Alacant deien, abans d’ahir, que han perdut
el 30% del poder adquisitiu en les seues despeses de funcionament. I sembla que en els pressupostos vostés parlen
d’un quatre i mig de pujada per l’any que ve.
Açò després esclata, per exemple en l’institut, en el
Lluís Vives, a València, que no tenen ni per pagar llum.
Problemes de mancances, de deutes, retards en els pagaments. Greus mancances en diversificació curricular, en
educació compensatòria. Falta d’educadors. Greus mancances en personal no docent. Hi ha instituts, si vol li puc dir el
nom, que només tenen un bidell per a tot el dia i només
tenen un administratiu, aquí a la ciutat de València.
Mire vosté, però sobretot li vull parlar d’açò que diu més
col·legis que mai. Doncs mire, no, en este país, enguany hi
ha més de 6.000 xiquets d’ESO que continuen en col·legis
de primària per no tenir centre; més de 6.000. Mire vosté,
d’eixe famós mapa escolar del 96, no s’ha arribat a fer encara el 50% de les actuacions.
A Alacant, la província d’Alacant a la em referiré a continuació, no s’ha arribat més que al 35%. Queden entre
mapa escolar, creaescola i convenis dels ajuntaments 131
centres per província. I els hi vaig a detallar.
Ciutat d’Alacant: queden nou instituts de secundària
per fer, set centres de primària per fer, entre ells el
Benalúa. Esta tarda faran la inauguració virtual, per no sé
quantes vegades, que fa sis anys que està en barracons.
Tota una generació de primària. Elx: nou centres de
secundària, sis de primària per fer. Si vol li done les
dades, eh. Orihuela: tres instituts de secundària, sis centres de primària. Torrevella –estava vosté ahí–: dos instituts de secundària, sis centres de primària. Sis anys sense
fer cap centre a Torrevella, dos instituts de secundària i
quatre centres de primària en barracons; Benidorm, quatre instituts de secundària; Alcoi, 2 instituts de secundària
i 3 centres de primària; Dénia, 3 centres de secundària, 3
centres de primària.
Mire, vosté, açò, senyor president,…
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El senyor president:
Señor Ribó, vaya acabando.
El senyor Ribó i Canut:
…Deu anys després que vostés governen, açò. Li he
anomenat pràcticament totes les ciutats importants
d’Alacant, pràcticament totes. Com s’atreveix a dir que les
coses van bé?
Mire, jo no vull parlar de Ciegsa, però en podríem parlar. Allí sembla que passa de tot:…
El senyor president:
Señor Ribó…
El senyor Ribó i Canut:
…augment de costos incomprensibles, incendis provocats, robatori de documents, pagament de nòmines a
enxufats del seu partit, etcètera. Més que un centre de
construir escola, sembla un centre i una cova d’Alí
Babá.
Senyor president, si vosté considera que l’ensenyament
està bé, faça-s’ho mirar... (El senyor president desconnecta
el micròfon de la trona)
El senyor president :
Moltes gràcies, senyor Ribó.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Gracias, señor presidente.
Usted es el heraldo de esa política de tensión y crispación constante en torno a la educación pública. No, se lo
digo en serio, se lo digo en serio. (El senyor Ribó Canut
parla sense micròfon des de l’escó)
Mire, los datos los hemos explicado aquí por activa y
por pasiva. Si quiere, le cuento esto y, si no, no. Yo, cuando
está hablando usted no le contesto desde el escaño, le escucho atentamente, le escucho, le escucho, fíjese, le escucho,
siempre le escucho buscando algún hueco donde poder
mantener un proceso razonable de discusión en relación a
estas cuestiones. Por eso, escúcheme tranquilamente, tranquilamente, señor Ribó, que no pasa nada.
Los datos constantemente, de manera pública y transparente, los hemos traído aquí. Y, además, yo no pongo en
marcha centros educativos virtuales, como usted dice. No
hay agenda que resista tanta inauguración de colegios e institutos. No la hay, señor Ribó, de verdad se lo digo. Hay un
montón de alcaldes, un montón que quisieran una inauguración de su centro educativo y, desgraciadamente, y desde
aquí pido mil perdones, no puedo ir, no puedo, porque estaría todo el día inaugurando colegios e institutos, señor Ribó,
todo el día. ¡Ríanse, ríanse! También de ayuntamientos
socialistas me llaman de vez en cuando, señor Pla, también,
claro que sí, y quieren que esté el presidente de la
Generalitat porque el colegio o el instituto se convierte en el
edificio más importante de muchos municipios, de muchísimos municipios de nuestra comunidad. No habría posibilidad, señor Ribó.
Pero, ustedes, paradójicamente, con sus discursos atacan
frontalmente la educación pública de la Comunidad
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Valenciana. Algún día alguien tendrá que explicarnos el porqué de su empeño y su saña contra la educación pública en
la Comunidad Valenciana, alguien me lo tendrá que explicar
algún día porque no lo entiendo. Yo inauguro institutos y
colegios excepcionalmente bien construidos, con todas las
dotaciones de los colegios e institutos más avanzados de
toda Europa, con ordenadores, con laboratorios, con gimnasios, y ustedes se empeñan constantemente en criticar la
enseñanza pública en nuestra comunidad. Yo es algo que
todavía no he logrado llegar a comprender, no lo he logrado. Fui conseller de Educación y no lo entendía, y yo esperaba algún que me llegase el porqué, pero nunca lo entendí,
y ahora como presidente de la Generalitat me pasa exactamente igual.
Podríamos volver hablar de datos, pero a usted le da lo
mismo, exactamente lo mismo. Acabo de pedir un dato por
teléfono que no traía aquí, , y tengo aquí un montón de
datos, en relación al esfuerzo que hace la Generalitat
Valenciana en materia de integración en relación a los inmigrantes. Son ya 460 profesores en toda la Comunidad
Valenciana dedicados a ellos y vamos seguir aumentándolos. Todos los años se integran en el sistema educativo 6.000
niños que no estaban estadísticamente previstos en el sistema educativo porque van llegando con sus familias a nuestra comunidad. Eso ocurre todos los días en nuestra comunidad, todos los días, señor Ribó, pero a usted esto le importa más bien poco, porque a usted la educación pública le
importa más bien poco.
El día que abandere…
El senyor president:
Señor presidente.
El senyor president del Consell:
–Perdone, señor presidente– …el día que abandere con
nosotros la defensa de la educación pública entenderé un
poco lo que, parece ser, tiene que ser su propuesta educativa. Y usted no necesita una sesión para explicar cuál es su
propuesta educativa porque no la tiene. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Les comunico que cuando se termine el pleno, alrededor
de las dos de la tarde, tendremos la Comisión de Gobierno
Interior.
Se suspende el pleno durante quince minutos.
(Se suspén la sessió a les 10 hores i 40 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores)
Compareixença del conseller de Territori i Habitatge per
a informar sobre la prevenció d’incendis al parc natural
de la Serra Calderona, la correcta aplicació de la LOT i
els avanços produïts en l’esclariment de les causes i els
efectes ecològics del foc
El senyor president:
Se reanuda la sesión.
Punto 12 del orden del día o del orden del Pleno, mejor
dicho. Comparecencia del conseller de Territorio y Vivienda
para informar sobre la prevención de incendios en el Parque
Natural de la Sierra Calderona, la correcta aplicación de la
LOT y los avances producidos en el esclarecimiento de las
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causas y los efectos ecológicos del fuego, solicitada a petición propia, registro de entrada 16.030, por el Grupo
Parlamentario Socialista, número de registro 15.615, y por
el Grupo Parlamentario Esquerra Unida-Els Verds-Esquerra
Valenciana: Entesa, registro de entrada 15.939.
Tiene la palabra, para hacer uso en su intervención, el
honorable señor conseller don Rafael Blasco.
(El senyor president colpeja amb la maceta)
Acordaos de que el sitio idóneo donde tener conversaciones son los pasillos.
El senyor conseller de Territori i Habitatge:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyores i senyors diputats.
L’incendi forestal iniciat el dia 12 d’agost del 2004, a les
21.47 hores, en el Parc Natural de la Serra Calderona va
afectar 651 hectàrees de superfície forestal en els termes de
Náquera, Serra, Segart i Albalat dels Tarongers i va ser
extingit el dia 19 d’agost del 2004, a les 12.00 hores.
De les conclusions de la investigació de l’incendi es desprén que una vegada determinat, sense dubtes ni fissura, el
punt d’inici de l’incendi i constatada l’absència de cap mitjà
d’ignició gràcies al tamisatge en absència d’activitat que
poguera donar lloc a les flames per causa diferent de la
intencionalitat, ha de concloure’s que l’incendi és provocat
de forma intencionada per mitjà de suposada aplicació
directa de flama a la vegetació en un sol punt.
Els quatre focus assenyalats pels primers efectius oficials arribats a peu d’incendi corresponen a altres tantes
llengües de foc amb origen en el mateix punt i propiciades
per les discontinuïtats del terreny i el transport aeri de les
cendres.
Les pertinents diligències per a descobrir el causant o
causants de l’incendi han anat a càrrec de la patrulla de
Sagunt del Servici de Protecció de la Natura de la Guàrdia
Civil.
Des del Consell es declarà d’emergència l’inici de les
obres de restauració mediambiental i paisatgística en les
zones afectades per este incendi forestal de forma immediata. I en este punt cal afegir, de manera especial ressenyar,
que abans de la mateixa extinció de l’incendi –açò es va
produir el 16 d’agost– ja es va procedir a la proposta de
declaració d’emergència per l’acord corresponent pel
Consell de la Generalitat. De tal forma que per a fer front en
gran escala al problema causat, la Conselleria de Territori i
Vivenda va procedir a la realització de tres grans actuacions.
D’una banda, la restauració ambiental i paisatgística
amb treballs de repoblació forestal de millora silvícola, conservació de sòls i recuperació paisatgística en la totalitat de
la superfície incendiada. I, d’altra banda, la restauració
hidrologicoforestal que comprén un estudi detallat per a la
construcció d’hidrotècnies transversals en barrancs.
Finalment, una tercera actuació de mesures complementàries de prevenció d’incendis a les ja existents en la zona, que
actuant en la perifèria de l’àrea incendiada incrementara les
infraestructures de prevenció d’incendis, com ara la realització
d’àrees tallafocs i tractament de silvicultura preventiva.
No obstant i, amb caràcter d’urgència, es va considerar
la necessitat immediata d’iniciar els treballs de restauració
mediambiental i paisatgístiques en aquelles àrees més fràgils de cara a evitar possibles episodis de pluges torrencials,
i també per evitar un impacte visual negatiu des de les
poblacions de l’entorn.
De forma immediata començaren els treballs següents:
l’adequació de tallafocs d’emergència, la tala d’arbres

