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6 punts per baix de la mitjana en oferta 03. És a dir, un des
acato.  I  vostés  recorren  el  país  amb  eixes  carpes  dient  el
molt que no fan en educació.
A vore si en compte de parlar d’urbanisme, que pareix
ser  que  al  president  el  fascinava,  vosté,  senyor  conseller,
que és el que ho va fer, me contesta. ¿Esta situació educati
va, la considera vosté un model de gestió? ¿Podria dirme ja
d’una  vegada  quant  costa  la  campanya  Crea  Escola?
¿Quants centres es podrien haver fet amb eixos diners?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora Isabel.

La senyora Escudero Pitarch:

I,  per  últim,  senyor  conseller,  si  la  campanya  la  va  a
pagar...

El senyor president:

Muchas gracias, doña Isabel.

La senyora Escudero Pitarch:

...amb el crèdit que ahir va signar...

El senyor president:

Muchas gracias, doña Isabel.

La senyora Escudero Pitarch:

...el president en Brussel·les.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Por favor, cúmplame los tiempos.
Té  la  paraula  el  senyor  conseller  Alejandro  Font  de
Mora.

El senyor conseller de Cultura, Educació i Esport:

Moltes gràcies, senyor president.
Mire vosté, senyoria, jo crec que el que més els dol és
que estem fent el que vostés mai han pogut fer.
Si  nosotros  analizamos  la  situación  que  se  planteaba
cuando el gobierno socialista dejó de actuar y la compara
mos con la nuestra, veremos que, por cada centro que ellos
hicieron,  nosotros  hemos  hecho  seis.  (Veus) ¡Seis!  ¡Seis
hemos hecho, señorías! Por  tanto, 6 a 1 es el  resultado de
este partido. Y eso lo sabe perfectamente la población, por
que, le repito, no hay ninguna población en la Comunidad
Valenciana que no se haya visto mejorada en su estructura
educativa.
Y le digo más: hemos pasado, por ejemplo, de ratios, ya
que lo tenemos, hemos pasado en ratios alumno por unidad,
por aula, por ejemplo, en el 1995 había 21,8, ahora tenemos
20,9, en infantil; en primaria, 22,7, ahora 20,4; y en institu
tos, 32 en el 1995, y ahora 23,3. (Veus)

¿Fracaso escolar dice su señoría?

El senyor president:

Muchas gracias...

El senyor conseller de Cultura, Educació i Esport:

Bueno, ¿fracaso escolar?: ¡el suyo! (Protestes i aplaudi
ments)

El senyor president:

Bé,  correspon  la  pregunta  formulada per  l’il·lustríssim
síndic senyor Ribó, del Grup Parlamentari Entesa.
En Joan, té la paraula.

El senyor Ribó i Canut:

Bon dia.
Senyor  president,  jo  abans  de  començar  li  voldria  fer
una proposta al bot, que se’n diu: mire, dedique una part del
superàvit que vosté ha anunciat a ajudar als llauradors en la
pitjor crisi citrícola, és fonamental. Dediquehi una part.
Perquè, mire, després de dotze anys de manca de políti
ca agrària, estem en la pitjor crisi citrícola de tota la histò
ria:  sobreproducció, manca  de  perspectives  varietals,  des
trucció del mercat pels oligopolis de comercialització... I els
llauradors estan pagant tots els plats trencats.
Mire,  vostés  han  fomentat  la  sobreproducció.
¿S’encorden d’un canvi en la llei forestal, en la llei d’acom
panyament  del  1998?  Segons  estudis  realitzats  per Acció
Ecologista Agró, aquest canvi va provocar la reconversió a
cítrics de més de 10.000 hectàrees en els anys 1998 a 2000.
¿Quantes hectàrees s’han reconvertit? És un secret tan ben
guardat com les llistes d’espera en sanitat. No és bo saber
ho,  perquè  seria un míssil  contra  la  seua política de agua
para todos.
Però, mire, alguna cosa se’ls ha escapat. L’últim informe
del sector agrari de la Conselleria d’Agricultura, en el resum
de  superfície  de  cultius,  ens  diu  que  de  2004  a  2005  la
superfície de cultius de regadiu de llenyosos ha augmentat
en més de 7.000 hectàrees. I això tenint en compte que mol
tes hectàrees de cítrics estan desapareixent sota el ciment i
sota el quitrà, com vosté ha de saber perfectament.
Vostés en molts casos han ajudat, han finançat directa
ment  les  transformacions.  Però  la  citricultura  té  enfoca
ments inadequats de cara al consum. Tots els països desen
volupats  estan  disminuint  el  consum  de  cítrics  en  fresc  i
estan  augmentant  el  consum de  sucs  i  derivats.  La  nostra
producció  no  està  adequadament  orientada  a  canviar  les
pautes de consum. En aquests últims anys hem vist canvis
profunds en l’estructura del mercat; la demanda ha tingut un
procés agut d’oligopolització, com a conseqüència, per una
banda, de l’entrada d’inversions en producció d’exportadors
i, per altra banda, de grans superfícies comercials. Al final
el perdedor sempre el mateix: el llaurador.
Senyor president, van a fer alguna cosa per la citricultura?

El senyor president:

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

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyor president.
Senyories.
La veritat és que he de dir que parlar de la citricultura i
qualsevol qüestió de la Comunitat Valenciana amb normali
tat i amb racionalitat, com planteja el portaveu d’Esquerra
Unida, sempre és un plaer. Perquè,  independentment de la
contradicció ideològica, del que estem parlant és de la nos
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tra comunitat. És curiós este canvi de papers entre la mode
ració,  la  centralitat  en  el  discurs  del  portaveu  d’Esquerra
Unida  i  la  radicalitat  del portaveu del Grup Socialista. És
curiós este canvi de papers.
Però, en qualsevol cas, senyor Ribó, en primer lloc, grà
cies,  gràcies  a  este  superàvit  ja  hem  posat  en marxa  una
campanya d’urgència de vora 50 milions d’euros en defen
sa de la nostra citricultura en estos moments. Estem parlant
pràcticament  tots  els  dies  amb  el  sector,  tots  els  dies  i,  a
més, amb els productors, les cooperatives i també, en defi
nitiva, amb les persones que tenen també l’obligació i la res
ponsabilitat de  la comercialització de  les nostres  taronges.
Estem parlant de nous mercats i estem parlant també de les
decisions europees per al futur i estem també buscant aïllats
a Espanya per a defendre els nostres interessos i per a dema
nar del Govern d’Espanya una millor negociació de l’OCM
respecte  de  la  citricultura.  S’ha  ficat  damunt  la  taula  una
proposta de nova OCM i nosaltres volem treballar conjun
tament  perquè  eixa OCM siga molt millor  per  a  la  nostra
citricultura.
De moment hem demanat a la Unió Europea i al Govern
d’Espanya la prohibició de noves plantacions citrícoles a la
Unió Europea; augmentar els controls de cítrics procedents
de  tercers  països;  impulsar  un  pla  de  reconversió  varietal
citrícola  global,  amb  l’ajuda  de  les  administracions,  i  la
dotació d’un fons de crisis de la Unió Europea per a regular
el mercat. Quatre  qüestions  que  hem demanat.  I  també  el
compromís del Govern de la Generalitat de donar la meitat,
junt al govern que hauria de donar l’altra meitat, dels diners
que es perden amb la nova negociació respecte de la nostra
agricultura, respecte de la nostra citricultura.
Estem  treballant.  Volem  tots  els  aliats,  tant  de  la
Comunitat Valenciana  com  de  fóra  de  la  comunitat  per  a
defendre  el  nostre  sector  citrícola  tan  important  ací,  a
Borriana,  a  la Plana,  com a  tota  la Comunitat Valenciana.
Parlar  d’allò  nostre,  parlant  buscant  solucions,  parlar  del
present per a resoldre els problemes de futur és del que es
tracta quan es reunix el parlament que representa a  tota  la
nostra comunitat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Té la paraula el senyor Ribó.

El senyor Ribó i Canut:

Jo no sé si ho ha fet per a bé o per a ferme la punyeta
dientme això de moderat, no ho tinc clar, no ho tinc clar.
Anem a vore. Mire, senyor Camps, jo crec que és cert —
i anant seriosament— que ens estem jugant el futur de l’a
gricultura  citrícola.  Nosaltres  li  voldríem  demanar  que
férem alguna cosa més des del Consell, que faça vosté algu
na cosa més que esperar la seua mort, que faça alguna cosa
més, de veritat, que tots els matins donarli la culpa al pre
sident del Govern espanyol, senyor Zapatero. Ell té part de
la culpa,  és  cert. Però  jo  li vull  recordar que vostés  tenen
competències i tenen una part important de la culpa. 
I jo li proposaria unes quantes actuacions. Perquè vosté
quan ha parlat d’açò... La primera que li vull dir: no empit
jore  el  problema  de  sobreproducció  permetent  i  finançant
moltes  vegades  transformacions  i  noves  plantacions  de
cítrics que augmenten aquest problema. Jo li ho vull repetir,
perquè  em  sembla  que  no  ho  han  entés  vostés.  Han  fet
accions legals encaminades a permetre açò i jo crec que s’ha
de dir també que un dels problemes és este clarament.

Jo crec que és  imprescindible  ficar mesures per ajudar
els llauradors, per ajudar les seues cooperatives a conformar
i a reforçar l’oferta en el mercat de cítrics, front a pràctiques
monopolístiques,  abusives,  per  una  banda  d’exportadors
que tenen ficat el cavall de Troia en la producció i, per una
altra  banda,  en  les  grans  superfícies  comercials.  Camins:
preus mínims, llei de comerç, potenciar la traçabilitat; hi ha
molts camins que s’han d’avançar.
Nosaltres  pensem  que  és  imprescindible,  i  tenen  els
mecanismes  adequats,  afavorir  i  ajudar  a  la  reconversió
varietal  amb  un  objectiu:  adaptar  aquestes  varietats  a  la
demanda, en estos moments, creixent. També hi ha un altre
aspecte que no ha citat,  i  jo li vull citar: potenciar la citri
cultura integrada, potenciar la citricultura ecològica tant en
els processos de producció com, sobretot, en el seu coll de
botella actual, que és la comercialització.
Jo li vull recordar, senyor president, vostés tenen com
petències  en  agricultura  i,  en  els  dotze  anys  que mana  el
Partit Popular, en este país s’han perdut, han abandonat més
de 70.000 llauradors, un de cada dos aproximadament. No
creu vosté que caldria buscar eixides?
Senyor Camps, cada matí quan es recorde que per supo
sat el senyor Zapatero…

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ribó.

El senyor Ribó i Canut:

…té  la  culpa  de  tot,  recorde  també  que  vosté  pot  fer
alguna cosa per la citricultura.
Gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Ribó.
Té la paraula senyor president.

El senyor president del Consell:

Gràcies, senyor president.
Senyor Ribó, mai tinga problema de ser moderat, mai en
la vida. És una manera d’entendre la vida,  la política i els
projectes col·lectius fonamentals per a construir  i no per a
destruir. Esta és  la diferència,  senyor Ribó, mai  tinga por.
Siga moderat. Trobe espai de diàleg, de comunicació  i de
consorciar sempre esforços per a millorar la qualitat de vida
dels  nostres  conciutadans.  En  la  coalició  de  la moderació
em tindrà sempre al seu costat. En la coalició de la radicali
tat  té al Partit Socialista. Però  la coalició de  la moderació
sempre  estarà  amb  el  Partit  Popular  i  podrem  continuar
construint una gran comunitat i un gran projecte, que és el
nostre territori.
Mire,  hem  ficat  en  marxa  responsablement  qüestions
importants per a la defensa del nostre sector de la taronja que
té futur. La campanya de promoció del suc de clementina en
la retirada d’una quantitat importantíssima de tones, que són
50.000, i una inversió de 20 milions d’euros; una campanya
institucional per al suc de taronja; una campanya institucio
nal de  sabor mediterrani;  actuacions  en  la  ramaderia per  a
incrementar, també, la retirada; la construcció de 300 sitges
al llarg de tota la nostra comunitat i un pla estratègic citríco
la de  la nostra comunitat, que parla del foment del cultiu  i
l’explotació  en  comú,  que  parla  de  la  creació,  que  ja  s’ha
ficat en marxa, d’un observatori de preus de la taronja a la
Comunitat Valenciana, investigació en molts camps, que han
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de vore també amb la producció de taronja o un pla d’indus
trialització  de  cítrics.  Clar  que  som  responsables  i  tenim
moltes coses que treballar i que dir per al futur.
També tenim la responsabilitat de demanar del Govern
d’Espanya la defensa en Europa dels nostres interessos. En
Europa, en estos moments, se resolen moltes coses que han
de  vore  amb  l’agricultura  espanyola  i  amb  la  citricultura
valenciana en concret. Treballar conjuntament amb modera
ció, amb esforç i amb responsabilitat. Eixe és el millor camí.
I jo estic segur que també esta qüestió…

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.

El senyor president del Consell:

…l’anem  a  guanyar  a  benefici  de  tots  els  valencians.
(Aplaudiments)

Moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president.
Té  la  paraula  la  ilustrísima  diputada  del  Grupo  de  la
Entesa, doña Dolors Pérez.

La senyora Pérez i Martí:

Gràcies, senyor president.
Senyor Camps, a mi  la veritat  és que no m’ha aplegat
tota l’explicació correctament bé ací sobre el que ha dit de
la citricultura, però estic convençuda que ha estat arran de
la proposta de resolució que aquesta setmana passada vam
aprovar a Elx.
Ara bé, a mi m’agradaria saber, després de la quantitat
de transformacions i noves plantacions de cítrics que s’han
produït al País Valencià, des de la reconversió de terres de
secà en regadiu, també per a cítrics, a mi m’agradaria saber
si vosté, senyor president, ens pot dir quanta   quantitat de
terres —i degut a la crisis que tenim per eixa, jo diria, sobre
producció que tenim en estos moments—, quanta quantitat
de  terres  s’han  reconvertit destinades a  la citricultura  i no
precisament en mans dels agricultors…

El senyor president:

Muchas gracias, doña Dolors.

La senyora Pérez i Martí:

...però quina quantitat de terra s’ha fet, s’ha reconvertit
en  estos  moments  des  de…  (El  senyor  desconnecta  el
micròfon de la diputada)

El senyor president:

Muchas gracias, doña Dolors.
Té la paraula l’honorable senyor conseller Juan Cotino.

El senyor conseller d’Agricultura, Pesca i Alimentació:

Moltes gràcies.
L’extensió de  la citricultura a  la Comunitat Valenciana
en els últims deu anys està al voltant de 175.000 hectàrees,
ni ha augmentat ni ha disminuït substancialment.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor conseller.
Té la paraula, el ilustre diputado señor Arnal.

El senyor Arnal i Ibáñez:

Senyor Camps, vosté simplifica  i oculta els greus pro
blemes en l’agricultura valenciana. Vosté ha emprat el debat
de l’aigua com una cortina de fum per no abordar els pro
blemes greus de fons de l’agricultura valenciana. Per això li
pregunte, què ha  fet en estos anys per  fomentar  l’associa
cionisme  i  el  cooperativisme,  per  diversificar  les  produc
cions agràries, per fomentar l’agricultura ecològica, per llui
tar  contra  els  abusos  en  la  fixació  de  preus  per  les  grans
empreses  de  comerç,  per  promoure  el  relleu  generacional
donant ajuts  i  suports  institucionals per evitar  l’abandona
ment dels agricultors. Què ha fet, en definitiva, en defensa
dels menuts agricultors, professionals valencians, davant els
grans sectors comercials i la irrupció en l’agricultura de sec
tors  totalment aliens a  l’agricultura  tradicional valenciana,
que han ajudat a arruïnar l’agricultura en este moment.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Arnal.
Té la paraula l’honorable senyor conseller d’Agricultura
senyor  Juan Cotino.

El senyor conseller d’Agricultura i Pesca:

Moltes gràcies.
La  Generalitat  té  diverses  línies  per  ajudar  al  sector
agrari, com no pot ser d’altra manera, i així està fentho. Un
dels temes més importants, que pense que hem de treballar,
estem  treballant  i  seguirem  en  eixa  línia,  és  el  cultiu  en
comú,  donat  el  minifundisme  de  la  terra  que  tenim  a  la
Comunitat Valenciana, que creem que és una de les maneres
d’agrupar la producció per a poder tindre una oferta millor.
Hem impulsat les OPC per a poder agrupar la producció.
I el 35% de la producció citrícola valenciana està en OPC. I,
a més, li he de recordar a vosté que el govern de la Generalitat
i no  sé  si  algun altre govern d’Espanya o d’Europa pot,  és
prou difícil que puguem posar preus mosatros a uns produc
tes en un lliure mercat que vivim en Europa.
Moltes gràcies.

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor conseller.
Moltes gràcies, senyor president.
Se suspén el ple per quinze minuts.

(Se suspén la sessió a les 10 hores i 50 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 37 minuts)

Proposició no de llei de tramitació immediata 
sobre la commemoració del centenari  del naixement
del cardenal Vicente Enrique y Tarancón

El senyor president:

Acontinuación vamos a someter a lectura la Proposición
no de ley de tramitación inmediata que, a propuesta de los


