
sabe cuál es, es muy evidente: nosotros defendemos los
intereses de los valencianos, a nosotros nos da igual que el
gobierno de Madrid sea socialista o que sea del Partido
Popular, (remors) lo importante es los intereses de los
valencianos. No, ríanse, porque efectivamente es cierto.
Ustedes, los intereses de los valencianos no es lo principal.
Mire, ustedes, lo primero son las siglas y después los
valencianos. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros.
(Aplaudiments)
Vamos a seguir reclamando esa financiación y el gobierno

de Madrid va a adoptar las medidas, que ustedes durante
todos estos años no han hecho absolutamente nada.

Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Pregunta del síndic del Grup Parlamentari Compromís.

Senyor Morera.

El senyor Morera Català:

Moltes gràcies, senyor president.
Senyor president, la qüestió que planteja el nostre grup

parlamentari és una qüestió nuclear que afecta la salut
democràtica, la bona gestió dels diners públics de La
Generalitat. I, després de l’obertura del sumari sobre el cas
de corrupció que afecta la Conselleria de Cooperació i de
Solidaritat, volem saber quines mesures d’exemplaritat i
de decor està prenent vosté com a president de La
Generalitat per a recuperar els diners públics saquejats de
La Generalitat.

El senyor president:

Moltes gràcies.

Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señor Morera, todas las medidas que sean necesarias.

No nos tiene usted que dar lecciones de lo que es transpa-
rencia, responsabilidad y sobre todo hacer las cosas como
la sociedad quiere que las hagamos. Aquellas personas que
hayan actuado mal, dicho por la justicia, tendrán las con-
secuencias dadas por el gobierno y también por el partido.
Pero es que no es que se lo diga, es que ya lo hemos hecho.
Aquellas personas que han sido imputadas dentro de ese
proceso que usted hacia mención en la pregunta ya han
sido retiradas y apartadas del gobierno de La Generalitat,
con lo cual no tenga usted ninguna duda, señor Morera.
Nuestra actuación va a seguir siendo la misma en cuan-

to a la ejemplaridad, honestidad, honradez y transparencia.
No va a haber ninguna duda, esté usted convencido. Y,
desde luego, nadie, nadie puede poner ninguna duda sobre
lo que es la responsabilidad y la honestidad de este gobier-
no, porque entonces, entonces, no está haciendo una labor
responsable desde la oposición sino lo que está haciendo es
ir contra los intereses de los valencianos. Sepa usted que
por nuestra parte vamos a seguir haciendo lo que nos
corresponde, tanto como presidente de La Generalitat
como valenciano: defender la imagen y la honorabilidad de
las instituciones y de la comunidad.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Morera. (Remors)
¿Quiere usted después el uso de la palabra? Pues ya

hablará cuando le corresponda, por favor. (Remors)…

El senyor Morera Català:

Senyor president, jo crec que el tema és suficientment
seriós perquè actuem amb transparència, amb legalitat,
amb responsabilitat.
I jo la pregunta que li he fet és una pregunta perquè

vosté mos explicara què ha fet el seu govern. Crec que el
tema és suficientment seriós i que hem de, efectivament,
defendre els interessos del poble valencià, els seus diners i
l’eficàcia de les seus institucions, la seua democràcia i la
seua bona gestió. I per això jo he vingut a preguntar-li, per-
què crec que és el meu deure en una sessió de control pre-
guntar. Perquè no és suficient indignar-se o avergonyir-se,
com va fer el vicepresident.
Estes Corts no han donat el nivell. El seu grup parla-

mentari va bloquejar una declaració institucional d’empar
a la nostra diputada perquè la trama corrupta la va amena-
çar, directament. No és decorós que no tingam l’empar, per
part de la presidència, davant este fet. I, per això, jo l’em-
place a vosté a que mos diga què ha passat en la comissió
que el seu govern va crear.
Jo he vingut ací a escoltar el president de La Generalitat,

a que mos done respostes. Eixa comissió se va crear, i fa tres
mesos que vostés mos havia de donar... Han complit els tres
mesos. I jo esperava que estes Corts, que tenen dret a eixa
transparència, a eixa ejemplaridad, doncs vosté vinguera a
dir-mos, després d’esta comissió que es va constituir, què ha
passat, si tots els procediments estan bé.
Perquè vosté acaba de dir una cosa molt preocupant,

entenc jo; que diu que «si no hay responsabilidades jurídi-
cas», tot quedarà igual. Vol dir això que vosté no va a ces-
sar cap càrrec del seu partit si no n’hi ha responsabilitats
judicials –entenc això–. És curiosa la doble vara de mesu-
rar entre el que són responsabilitats del govern i de grup
parlamentari.
Però si en esta comissió –que jo espere que vosté ara mos

done dades, perquè han complit els tres mesos–, si en eixa
comissió se detecten irregularitats greus en l’assignació
d’uns diners que, des del nostre punt de vista i des de l’acte
que hem tingut coneixement, han anat a una trama corrupta,
¿vosté va a mantenir en el càrrec els responsables polítics
que han permés que això passe? Primera qüestió. Perquè si
vosté mos ha dit que només va a esperar-se a responsabili-
tats judicials, ¿quina exemplaritat, quina confiança poden
tindre els ciutadans d’un govern que crea una comissió...?;
que vosté ara mos dirà, ara i ací, què ha passat amb eixos
resultats. Espere que mos ho diga, per eixa transparència.
Però si se detecta que ha sigut irregular tot el procediment,
que han anat a parar eixos diners d’adjudicació a uns fons...
–sis milions d’euros, senyories; sis milions d’euros–, ¿vosté
va a mantindre en el seu càrrec a aquelles persones que han
tingut la responsabilitat política de tirar endavant?
Vosté s’ha clavat en un berenjenal. Vosté ara, amb rigor,

mos ha de dir açò; mos ha d’explicar quines són les con-
clusions. Perquè la meua pregunta i del Grup Compromís
és per a ajudar-lo, no a vosté, sinó la democràcia valencia-
na, a la bona gestió dels diners públics.
Ahir Creu Roja va fer una alarma per la situació de

depauperació, de risc d’exclusió social, de falta de diners
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per a menjar de milers de persones i ciutadans valencians.
Quatre milions d’euros demanava.
I el que estem veient ací és que els diners que s’han

retret, que s’han furtat dels diners públics no arriben on
havien d’arribar. Per tant, estem en eixa situació d’emer-
gència. I, davant això, davant unes Corts que no han fet
el que havien d’haver fet, esperàvem que el president de
La Generalitat fera el que ha de fer. Que vinga ací i mos
ho conte.
I si no n’hi han... I si vosté ara mos diu que d’este infor-

me no n’hi ha cap irregularitat, aleshores tenim un proble-
ma encara pitjor. Perquè si el resultat de la investigació
judicial i de tot el que s’està traguent, que n’hi han 20
imputats, senyor president –20 imputats–... Per cert, alguns
dels imputats encara cobrant dels diners públics valen-
cians. Algun dels imputats encara cobrant... Si vostés en
eixe informe diuen que no ha passat res, doncs vostés estan
sotmetent la credibilitat del govern valencià al que diga la
justícia. Perquè, aleshores, si la justícia diu una cosa i l’in-
forme de la comissió d’investigació que vostés han creat
en diu una altra, tots els controls no existixen.
Per tant, jo li pregunte: quins controls s’han efectuat?

Quin resultat d’eixa comissió d’investigació?...

El senyor president:

Moltes gràcies.

El senyor Morera Català:

...Han passat tres mesos i el poble valencià té dret a
conéixer què ha passat amb eixos diners.

El senyor president:

Moltes gràcies.
Molt honorable president.

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Mire, señor Morera, usted quiere aprovechar una cir-

cunstancia desagradable –desagradable– para poder poner
en cuestión la gran tarea que se ha realizado desde una
conselleria para poder atender a las personas más necesi-
tadas.
Y si la justicia dice que hay algún problema –por cier-

to, donde también nos hemos presentado nosotros, la abo-
gacía de La Generalitat, como acusación–, pues mire, pues
habrá que resolverlo. Y aquellas personas que hayan hecho
algo que lo paguen, como no queda más remedio, señor
Morera, y como tiene que ser en un estado de derecho
donde también hay que ser muy respetuoso con la presun-
ción de inocencia, que es algo fundamental en el estado de
derecho.
Mire, fuimos nosotros los que constituimos una comi-

sión interna, que está elaborando lo que son sus conclusio-
nes, y que no tenga ninguna duda de que estarán aquí, que
serán conocidas por todos ustedes. Porque tenemos la tran-
quilidad de lo que se ha hecho durante todos estos años en
algo tan importante como es la solidaridad de la comuni-
dad. Está bien avalado y, sobre todo, ha permitido que
muchas ONG puedan realizar su trabajo, dentro y fuera de
España, para poder atender a las personas más necesitadas.

Y aquellas personas que han querido o han pretendido
aprovecharse de esa situación no tenga ninguna duda que
van a ser perseguidas por La Generalitat. Porque el dinero
que se destina a la solidaridad y a proyectos de coopera-
ción tiene que ir a dar de comer, a atender a las personas
en hospitales, a atender aquellas cuestiones médicas que
sean necesarias o para poner un techo; para nada más. Y
eso es lo que desde La Generalitat va a estar persiguien-
do… (aplaudiments), para que aquellas personas…, para
que aquellas personas que hayan hecho un mal uso de lo
que son esos recursos que tenían un fin social puedan
haberlo tenido para otras cosas.
Y, mientras tanto, vamos también a hacer que aquellas

empresas que estén inmersas dentro del proceso judicial
dejen de cobrar la subvención. Porque entendemos que,
ante todo, transparencia.
Y aquellas que tienen que justificar lo que ha sido una

subvención, que ha sido anticipada, con los controles
semestrales van a tener que hacerlo. Y, si no son capaces
de demostrarlo, pues tendrán que devolver ese dinero.
Transparencia, señor Morera. Y, sobre todo, el conven-

cimiento de que tenemos un sistema que es válido, que es
válido; que permite llegar a más de cincuenta países de
todo el mundo, en cuatro continentes; más de 150 millones
de euros destinados a la cooperación y al desarrollo. Son
muchos los proyectos que permiten a muchas personas
tener esperanza. Y aquellos que han creído que aquí hay un
negocio, se equivocan. El dinero es para las personas que
lo necesitan. Y la primera que estará persiguiendo a aque-
llas personas que quieran ver en esto un negocio va a ser
La Generalitat, haciendo que devuelvan el dinero que no
haya sido destinado para esos usos y haciendo que nuestra
labor y nuestro apoyo y colaboración con la justicia per-
mita desenmascarar a esas personas, para que paguen por
lo que han hecho dentro de una cuestión…

El senyor president:

Muchas gracias, señor presidente.

El senyor president del Consell:

…tan fundamental como es la solidaridad y donde tanto
ha hecho la Comunidad Valenciana por personas necesita-
das en el mundo.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Muchas gracias.
Señor Ferri.

El senyor Ferri Fayos:

«Y luego habrá que meditar qué hacemos con la Mireia,
si la denunciamos o qué hacemos con ella; la violamos o
cualquier barbaridad de éstas, ¿no?»
Senyor Fabra, vosté és el president de tots els valen-

cians; i, per tant, molts d’ells es fixaran en les seues
accions i decisions. Per tant, espere que conteste vosté.
Perquè el senyor Ciscar ja sabem el que pensa; per a ell li
produïx vergonya aliena. Aliena, senyor president? Pròpia,
voldrà dir. Perquè aquesta gent entrava i eixia en les seues
conselleries com si de sa casa es tractara. I el màxim res-
ponsable polític de tot açò està assegut ahí, i és el síndic
del Grup Parlamentari Popular del qual, fins on jo sé, vosté
és el president.
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No calen paraules, calen decisions. Davant la profunda
càrrega de violència masclista i despreci que ens avergo-
nyix i que dóna una idea de les companyies del senyor
Blasco, jo li pregunte: quan pensa fer-lo dimitir?
¿S’imagina una situació com aquesta en qualsevol demo-
cràcia avançada? Què pensa vosté d’aquest cas?
(Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyor vicepresident:

El senyor conseller de Presidència:

Sí, senyor president, moltes gràcies.
Mire vosté, el president ho ha dit ben clar: la

Generalitat valenciana està personada en un procés penal i
està personada com a acusació particular. I no tinguen el
més mínim dubte –el més mínim dubte– que totes aquelles
conductes on hi haja responsabilitat penal o econòmica van
a ser defeses des de l’advocacia de La Generalitat. I tots els
responsables que paguen pel que hagen fet.
Miren, des del punt de vista del govern, crec que està

ben clar. Aquells alts càrrecs que han sigut imputats han
sigut cessats. I a aquells funcionaris que han sigut imputats
se’ls ha obert el corresponent expedient disciplinari.
Ara bé, –jo sé que açò és difícil d’entendre per a vostés,

perquè no entra en el seu concepte de democràcia– ací l’ú-
nic instrument objectiu i legalment establit per a definir
eixes responsabilitats penals són els tribunals de justícia, a
través d’un procés i a través d’un juí.
I jo sé que el que vaig a dir tampoc entra en el seu con-

cepte de la democràcia, però entretant es produïsca eixa
investigació i eixe juí...

El senyor president:

Moltes gràcies.

El senyor conseller de Presidència:

...un poc de respecte per la presumpció d’innocència.
(El president desconnecta el micròfon del conseller.
Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies.
Senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

«Hay que dar prioridad a lo nuestro antes que a lo de los
negratas de negrolandia.» Este és un extracte d’una con-
versa entre els germans Tauroni, els amics del senyor
Blasco, que s’asseu darrere de vosté. I estan tretes del
sumari d’investigació del saqueig dels fons de cooperació.
Mire, el problema no és que siguen amics del senyor

Blasco; el problema és que se passejaven per la conselleria
i saquejaven els diners que havien d’anar als pobres.
En estos dies –li vaig a ensenyar unes fotos, ja que avui

se pot– a mi m’han omplert el meu correu electrònic famí-
lies valencianes que, estos, són els ulls de la seua vida. I
m’han dit que si vosté té el que ha de tindre per a dir-los a
les famílies valencianes que condemna les paraules, les
dels amics del senyor Blasco –què s’asseu darrere de

vosté–; vosté, sense amagar-se en la guàrdia pretoriana.
Estos xiquets són negrates de negrolàndia, i són l’alegria
de les nostres vides. I les famílies valencianes estem espe-
rant que vosté s’alce, condemne eixes paraules i condem-
ne els inductors polítics d’eixes paraules. (El president
desconnecta el micròfon de la diputada)

El senyor president:

Senyor vicepresident.

El senyor conseller de Presidència:

Moltes gràcies, senyor president.
Mire, el govern de La Generalitat, precisament per boca

meua, com a portaveu, ja va dir el que pensava d’eixes
paraules. Està dit, està dit, està ben clar dit.
Mire vosté, vaig a dir-li una cosa, no confonem; una

cosa és el que està en el jutjat i està sent investigat i una
altra cosa és la gran labor que fan les ONG a la Comunitat
Valenciana. (Veus) En els últims quatre anys, mire vosté,
més de huit milions de persones de 43 països al món, grà-
cies a 900 projectes, s’han beneficiat de la cooperació
valenciana. (Veus) En els últims quatre anys s’han invertit
més de 150 milions; més de cent ONG han treballat. I
això..., el que vull dir-li és que una investigació judicial a
onze entitats..., no criminalitzem tota la cooperació. (Veus
i protestes) Hi han 200 ONG.
I respecte del que està en un sumari judicial (protestes),

respecte del que està en un sumari judicial, per favor...

El senyor president:

Per favor.

El senyor conseller de Presidència:

...respectem... (Protestes)

El senyor president:

Senyor Moreno, el cride a l’orde. (El senyor Moreno
parla amb el micròfon desconnectat) El cride a l’orde per
segona volta i l’advertisc.

El senyor conseller de Presidència:

Senyor Moreno, educació, per favor.
Mire vosté... (El senyor president desconnecta el

micròfon del vicepresident)

El senyor president:

S’ha acabat la intervenció, senyor vicepresident. (El
senyor vicepresident continua parlant amb el micròfon
desconnectat) Senyor vicepresident... (Aplaudiments)
Pregunta de la síndica del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida, senyora Marga Sanz.

La senyora Sanz Alonso:

Señor presidente.
Señorías.
Señor presidente, los continuos impagos del Consell a los

servicios sociales que se arrastran desde hace años y que
ahora se han vuelto todavía más crudos a raíz de los recortes
que ustedes están implementando en todos los servicios
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