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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 23 de febrer de
2006. Comença la reunió a les 10 hores i 8 minuts.
Presideix el Molt Excel·lent Senyor Julio de España Moya.
Sessió plenària número 73. Segona i darrera reunió.
El senyor president:
Esta mañana, la mayoría de nosotros, por teléfono, perdón, algunos por teléfono, otros por la prensa, hemos tenido
la oportunidad de conocer el fallecimiento de Àngela
Llinares Llorca. Àngela Llinares Llorca fue diputada de esta
cámara en la pasada legislatura.
Antes de guardar un minuto de silencio, le doy la palabra a don Joan Ribó para que esboce en unos segundos la
figura de la exdiputada.
El senyor Ribó i Canut:
Bon dia.
Ahir, efectivament, va faltar la nostra companya Àngela
Llinares, víctima d’una greu malaltia, al seu poble, la Vila.
Àngela va ser diputada d’aquestes Corts per la circumscripció d’Alacant de 1999 a 2003, abans havia estat regidora de
la Vila de 1979 a 1983, en les primeres eleccions municipals, i de 1995 a 1999. Va ser una persona profundament
compromesa política i socialment, militant del Partit
Comunista del País Valencià des de 1960, i afiliada a
Comissions Obreres des del seu començament. Va ser una
persona molt activa, tots la recordem en els temes de solidaritat en especial dedicació en tot allò relacionat amb el
poble saharaui i amb la causa del poble palestí.
Àngela va ser catedràtica de física i química a l’institut
de la Vila. Molts professors de física i química conegueren
–jo entre ells– a Àngela Llinares pel seu llibre Vocabulari
de física i química, el primer escrit en valencià al final del
franquisme, que ens va permetre com a ensenyats d’aquesta assignatura començar a fer-la en la nostra llengua amb
alguna cosa més que bona voluntat.
Àngela va ser sempre una persona amable, alegre, acollidora, mediterrània. Trobarem a faltar el teu somriure,
Àngela.
(Es guarda un minut de silenci)
El senyor president:
Descanse en paz.
Molt honorable president del Consell.
Honorables consellers.
Il·lustríssims senyors diputats i senyores diputades.
Continua la sessió amb la compareixença del president
del Consell per a respondre les preguntes d’interés general per a la Comunitat Valenciana, formulada pels grups
parlamentaris.
En primer lloc, formula la pregunta l’il·lustre diputat i
síndic del Grup Parlamentari Popular, el senyor Castellano.
Por favor, don Serafín.
Compareixença del president del Consell per a respondre
les preguntes d’interés general per a la Comunitat
Valenciana, formulades pels grups parlamentaris
El senyor Castellano Gómez:
Molt excel·lent president.
Molt honorable president de la Generalitat.
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Senyories, en primer lloc, sumar-me a les paraules del
portaveu del Grup d’Esquerra Unida: l’Entesa, i transmetre
en nom del Grup Parlamentari Popular tant la condolença a
la família com al propi partit d’Esquerra Unida. A més,
d’una manera especial, perquè en la meua etapa de conseller
de Sanitat, Àngela Llinares era la portaveu per part del Grup
d’Esquerra Unida, de sanitat, i sempre basà les seues idees
des del respecte i des del diàleg.
Per tant, un record molt emotiu i, sobretot, en nom del
Grup Parlamentari Popular per a la família i per al grup
parlamentari.
I, bé, senyories, la pregunta que hui volem formular-li al
president de la Generalitat per part del Grup Parlamentari
Popular jo crec que és d’una enorme importància. Tot el
món sap que la afluència massiva d’immigrants a la nostra
comunitat ha creat una nova realitat social a la que cal atendre, sobretot des del compromís, des de la responsabilitat,
des de la seriositat, donant solucions efectives a les necessitats i els problemes que estes persones es troben quan vénen
a la nostra comunitat.
En efecte, pràcticament la població d’immigrants arriba
a més del 12% del total de la població de la Comunitat
Valenciana actualment. La nostra comunitat ocupa el tercer
lloc en nombre de població immigrant. I açò fa que n’hi haja
i que sorgisquen tota una sèrie de problemes i de necessitats,
com poden ser: l’augment de la població en edat escolar,
com és també la major demanda en assistència sanitària, en
assistència farmacèutica, com és també la problemàtica en
temes de vivenda, en temes d’ocupació, cal facilitar l’accés
a programes de formació per a donar majors opcions dins
del mercat d’ocupació, també abordar programes d’integració i un llarg etcètera que realment necessita tota la població immigrant que ve a la Comunitat Valenciana.
És a dir, cal programar, planificar i treballar per a resoldre estes qüestions com mosatros entenem que està fent
d’una manera seriosa el Consell de la Generalitat.
El Consell està demostrant compromís, responsabilitat i
implicació en tota la població immigrant. Jo crec que una
prova inequívoca d’això és que ni més ni menys està destinant 400 milions d’euros per a la integració de persones
immigrants a la nostra comunitat. I també ens pareix tremendament positiu que estes polítiques actives, responsables i compromeses van a fer possible, també, que la nostra
comunitat en l’any 2007 siga la seua del Fòrum europeu
sobre polítiques d’integració d’immigrants.
Per tant, podem dir que la nostra comunitat és solidària
com ninguna. I ahí està també, doncs, lògicament, el Pla
valencià d’immigració, que en estos moments està en
marxa. Però, allò que és cridaner és que esta aportació i esta
importància en estes polítiques, que, a pesar que la matèria
d’immigració és una competència pràcticament de l’Estat,
compartida i responsablement per la Generalitat, front a
estos 400 milions d’euros que aporta la Generalitat
Valenciana, pràcticament tots els anys, el govern central
aporta a la comunitat sols 14,6 milions d’euros. És a dir, a
penes el 3,6% del que s’invertix en ajudes, en recursos reals
a la immigració per part de la Generalitat Valenciana.
Jo crec que hi ha problemes que evidentment s’estan
afrontant per part de la Generalitat, com és la presència
d’immigrants que pernocten en condicions lamentables, en
el llit del riu Túria, com és la falta de control d’immigrants
il·legals o també com són temes importants, com és el que
es remetisquen sense cap tipus de previsió ni de coordinació
amb el govern de la Generalitat i s’estiguen remetent immigrants desplaçats des de Canàries a la Comunitat
Valenciana, ja en l’any 2005, 172; en el que portem d’any,
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75; i, per tant, sense cap tipus de coordinació, basat en la
improvisació per part del govern central a la nostra comunitat.
Jo crec que això són problemes que cal atendre de manera seriosa, com dia, i conforme està fent el Consell de la
Generalitat, però també, lògicament, demanem eixe compromís, demanem eixes polítiques serioses, eixes polítiques
basades en els recursos, eixes polítiques basades en la sensibilitat humana que estem tirant de menys per part d’eixa
col·laboració del govern central.
Jo crec que el govern socialista s’està basant en dos premisses en el tema de la immigració, que es reunixen a estos
dos màximes, que és que no està donant solucions efectives
i reals i tampoc està aportant recursos, com es demostra, ja
que tot el que s’invertix a la Comunitat Valenciana soles un
3,5 són d’ajudes de la Generalitat.
Per tant, el Partit Popular jo crec que està fent una política social en majúscules, una política social basada en el
compromís, en la seriositat i en les persones, i no està fent
eslògans publicitaris ni guinyades publicitàries tots els dies
d’una manera demagògica com estem mirant, sobretot, en
les últimes setmanes.
Per tant, mosatros animem al Consell de la Generalitat a
seguir en eixes polítiques responsables, en eixes polítiques
basades en els recursos i en la seriositat, i no a fer cas, lògicament, d’eixos anuncis, eixos eslògans publicitaris buits de
contingut que, a més, només que es basen en la demagògia.
Les persones es mereixen el respecte i es mereixen, sobretot, la seriositat que demostra el Consell.
Per això, li preguntem al president de la Generalitat: quines són les accions que van a seguir incentivant i que van a
seguir fent de cara a un col·lectiu tan important com és la
immigració a la Comunitat Valenciana?
Moltíssimes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Castellano.
Senyor president, té la paraula.

Número 126

Seguretat Social ací a la Comunitat Valenciana, que han vingut de fora de la Comunitat Valenciana, de fora de Espanya,
de les quals, més de la meitat, molt més de la meitat, són
persones fue han vingut de fora de la Unió Europea, i estan
treballant, cotitzant, a la Comunitat Valenciana, sumant-se,
per tant, també, a la nostra societat de prosperitat i de futur.
Persones que, gràcies a este sistema tan avançat i modern de
societat de benestar, estan rebent amb el mateix nivell de
qualitat i quantitat els servicis de sanitat, els servicis d’educació i polítiques dirigides a les persones que més ho necessiten, com és la política de vivenda. També polítiques de
benestar social respecte de plans ficats en marxa molt interessants, perquè el que intenten és arribar fins a l’últim
moment, l’última situació més complicada d’estes persones
i d’estes famílies que han vingut de fora.
Podem dir que l’esforç de la societat valenciana, l’esforç
del govern de la Generalitat Valenciana, perquè, per cert, efectivament, senyor Castellano, el govern d’Espanya ací pràcticament no existix, no existix en estes qüestions, no existix. Jo
crec que és una qüestió també molt interessant que ho sàpia
esta cambra, no existix el govern d’Espanya al respecte d’una
competència de la que és absolutament competent, que és una
curiositat, l’esforç –com dia abans– de la societat valenciana
(aplaudiments), l’esforç… Jo no sé si a la millor les seues senyories no saben comparar 14 milions d’euros que fica el
govern d’Espanya i més de 500 milions d’euros…
El senyor president:
Señor Vicente, por favor.
El senyor president del Consell:
…que fica la Generalitat Valenciana en polítiques d’immigració a la Comunitat Valenciana. Jo no sé si açò no és
una referència claríssima de la falta de compromís del
govern d’Espanya en una qüestió tan important com és la
immigració.

El senyor president del Consell:

El senyor president:

Gràcies, senyor president.
Senyories.
En primer lloc, també sumar-me, com a president de la
Generalitat, i en representació de tot el govern, a les condolences al grup d’Esquerra Unida per la mort de la diputada
Llinares en el dia d’ahir.
Estem, senyor Castellano, davant l’esdeveniment sociològic més important dels últims anys de la Comunitat
Valenciana. Possiblement siga una qüestió que serà estudiada
el dia de demà pel que significa d’incorporació massiva de
persones que han vingut de fora de la Comunitat Valenciana i
d’integració en la nostra societat a través d’un element fonamental, que és la creació de llocs de treball i també de tota la
xarxa de benestar social que dóna la Comunitat Valenciana als
ciutadans i a les persones que han vingut de fora.
Jo crec que la societat valenciana està donant un nivell
de maduresa excepcional, excepcional en estos moments.
Són 6, 7, 8, 9 anys espectaculars respecte de l’esforç que
estem fem tots per a fer possible una societat de solidaritat
i, a més, amb capacitat d’integrar de veritat a moltes persones, a moltes famílies, perquè són persones que han vingut
a treballar però també han vingut amb les seues famílies en
la nostra societat.
Les dades d’ahir mateix ens donen ja una xifra també
molt important; més de 200.000 persones estan afiliades a la

Señor Vicente, señora Moreno, señor Camarasa, quedan
advertidos por vez primera.
El senyor president del Consell:
En qualsevol cas, la societat valenciana i el seu govern
està donant eixe nivell de maduresa, eixe nivell de compromís amb les persones que han vingut de fora, que estan treballant a la Comunitat Valenciana i que tenen les mateixes
opcions i oportunitats de sanitat, d’educació, de polítiques
assistencials i també de política de vivenda. Una societat
com la nostra solidària i també amb capacitat d’integració
en un dels camins més importants, que és fonamentalment
la creació de riquesa i la creació de llocs de treball.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Per a formular la segona pregunta, té la paraula l’il·lustríssim síndic senyor Pla, del Grup Parlamentari Socialista.
El senyor Pla i Durà:
Volia començar la meua intervenció també transmetent

