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El senyor president del Consell:
…que espero que lo sean, ya ha venido por aquí su
Ministro de Industria a decir que en la Comunidad Valenciana no hay crisis de los sectores tradicionales, dicho por el
ministro socialista Montilla, por cierto, del PSC, por cierto,
de fuerte influencia en algunos temas que hoy nos duelen
profundamente en esta comunidad. (Aplaudiments)
Pero, en cualquier caso, en cualquier caso, el ministro
socialista ha venido por aquí a decir: “Señor Pla, usted no
tiene ni la más remota idea de cómo va su Comunidad.
Señor Pla, mientras usted continúe hablando de cosas que
no tienen relación alguna con su Comunidad, usted no va
a poder liderar alternativa alguna al Partido Popular.
Señor Pla, atienda a los datos objetivos, porque sin datos
objetivos ni hay oposición, ni hay alternativa, ni hay
capacidad de poner en cuestión cosas tan importantes
como son...
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Correspon la pregunta formulada per l’il·lustríssim senyor síndic del Grup Parlamentari l’Entesa. Senyor Ribó, té
la paraula.
El senyor Ribó i Canut:

...y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir trabajando en ese camino, con los agentes sociales sabemos perfectamente qué cuestiones tenemos que abordar desde este
gobierno, y lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo.
Y, por cierto, el Plan de estabilidad, que ustedes votaron
en contra, propuesto por el gobierno de la Generalitat ha
sido aprobado por unanimidad de todas las comunidades
autónomas españolas, (remors) incluido el ministro de
Economía. (Aplaudiments)
Señor Pla, usted tiene un gran drama...

Senyor president, a mi m’agrada veure les coses en positiu i deia: Mira, la polèmica de la llengua té una cosa positiva. Avui el portaveu del Partit Popular i el senyor president
parlaran només en valencià. No, ni així. Vosté té les neurones castellanitzades. Vosté acaba de fer aquí una cosa que és
molt clara: “ Cuando hablamos de cosas serias, en castellano. Quan parlem de coses sèries ens hem de passar”. Això és
el que acaba de demostrar a tothom que està aquí. Ni amb
tota la polèmica del valencià poden eludir vostés la posició
que a vostés l’únic que els interessa és el nom, no els importa per a res l’ús, no els importa. I vosté ho acaba de palesar
d’una forma contundent aquí. “ Para las cosas serias, el castellano. En la intimitat parlarem en valencià”. Eixa és la realitat que vosté ha palesat aquí avui en estos moments.
Però, mire, jo vull parlar d’una altra cosa, d’un moment
de l’aigua. La setmana passada coneguérem una sentència
del Suprem i al·legaren indefensió. Jo els voldria preguntar:
què feien els advocats de l’estat del govern del senyor Aznar
davant d’aquesta sentència? Què estaven fent, que vostés ni
sabien absolutament res? Estaven fent manifestacions. Què
estaven fent?
Mire vosté els camps de golf està clar que són grans
depredadors de l’aigua. Li vaig a posar alguns exemples, per
exemple el camp de golf del Saler, que des de fa molts anys
roba l’aigua de l’Albufera sense cap tipus de permís, i
l’Albufera tothom sap que necessita centenars d’hectòmetres cúbics. Li vaig a posar un altre exemple... Sí, sí, això
està reconegut fins i tot pel conseller, si vol li ensenyaré el
document després. El camp de golf de Xàbia ha generat problemes amb els llauradors per la utilització de les aigües de
regadiu, però la seua política: la setmana passada, declaració d’interés comunitari, en Silla es veu que a Silla les declaracions d’interés comunitari van que volen per a moltes
coses, abans el meu company en parlava. Però, mire, el que
ha vessat la gota és este esborrany de projecte que ja té altres
esborranys. Aquí ens parla d’una sèrie de meravelles. I, mire
vosté, senyor president, jo abans de dir-li el president dels
camps de golf voldria saber la seua opinió sobre això.
Gràcies.

El senyor president:

El senyor president:

El senyor president:
Señor Vicente, queda advertido por primera vez.
El senyor president del Consell:
... nuestra economía y nuestro futuro”.
Mire, señor Pla, los datos son tozudos, nuestra economía
está fuerte y confiada...
El senyor president:
Señor Vicente, queda advertido por segunda vez.
El senyor president del Consell:

Señora Moreno, queda advertida por segunda.

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

El senyor president del Consell:
El senyor president del Consell:
...hay un gobierno socialista que pone en cuestión cosas
fundamentales que los valencianos entendemos para nuestro
futuro, como son el agua y la lengua, y pone en cuestión su
discurso económico y social. Señor Pla, usted tiene un gran
problema. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.

Gràcies, senyor president.
Senyories.
Senyor Ribó, és per a vosté més seriós parlar d’economia que del valencià; és per a vosté més seriós parlar de
llocs de treball que dels nostres sentiments; és per a vosté
més seriós parlar d’algunes qüestions i no de les coses que
ens fan sentir l’orgull legítim de ser valencians. Per a mi el
més important, el més seriós, el més gran que hi ha és par-
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lar del meu territori, de la meu gent i de la meua llengua. El
més important. (Aplaudiments) I més li diré. Jo vaig aprendre el valencià en la intimitat de la meua casa, una casa de
valencians. Jo no sé on vosté ha aprés el valencià.
Respecte del camps de golf li diré, senyor Ribó, de veritat, esta polèmica, sincerament, sincerament, ni és seriosa,
ni té entitat, ni té el suficient nivell perquè siga un element
constant de lluita política de tot un grup polític com
Esquerra Unida, no ho entenc, de veritat. Només que una
vegada que el mur s’ha caigut, sols queda el paratge dels
camps de golf. I per a vostés l’únic important és parlar dels
camps de golf, entre altres coses dels que jo no parle mai,
perquè no jugue al golf, entre altres coses. Però em pareix
mentida, senyor Ribó, que tot un projecte d’esquerres entre
al segle XXI parlant tots els dies dels camps de golf. No sé
si a la millor el que allí caldrà fer és que els camps de golf
en volta de que siguen verds siguen roigs.
Gràcies. (Aplaudiments)

En definitiva, passarà allò de Xàbia, la competència deslleial. Els hi hauran de dir els llauradors que vostés quan
demanen aigua per a tots s’obliden de la segona part, és
aigua per a tots els camps de golf. (Aplaudiments) És que
eixa és la realitat. És aigua per a tots els camps de golf, perquè ho fiquen en prioritat, igual que la dels llauradors. I com
que la gent dels camps de golf té uns recursos econòmics
superiors als agraris, passarà el que està passant a Silla, passarà el que està passant a Xàbia. Vostés estan enganyant els
llauradors. I, clar, ho han de retirar de l’avantprojecte, perquè és que ho deia d’una manera palesa. El llaurador que
abans cultivava cítrics...

El senyor president:

...ara es dedicarà a regar la gespa i a agafar les pilotes.
Eixa és la nova funció del llaurador.
Gràcies.

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

El senyor president:
Señor Ribó, por favor.
El senyor Ribó i Canut:

El senyor president:
El senyor Ribó i Canut:
Senyor president, menys parlar de valencià i més parlar
en valencià i fer parlar en valencià, que vosté és el màxim
responsable, i l’ús del valencià totes les enquestes sociològiques diuen que s’està perdent en este país. Menys rotllos
de la paraula i més rotllos d’utilitzar el valencià. I vosté és
el primer responsable. I ja està bé de comèdia.
Allò altre li ha eixit molt barat. Jo crec que vosté mereix
més. Els camps de golf en roig... Xe, home, el mur de
Berlín, l’altre m’ha eixit amb Xina. S’estan millorant vostés
en l’argumentació. Són estupends. S’hauran de reciclar perquè si no, malament, malament.
Mire, jo crec que vosté ens ha de respondre a una sèrie
de coses. Recolza vosté el retall de competències municipals que suposa la política de promoció dels camps de golf,
com han fet a Silla, i es planteja en aquest esborrany? La
recolza o no la recolza? Recolza la cursileria i horterada de
considerar el golf un esport?, que si ens descuidem ens
demanaran que ho fiquem en l’Estatut com a identitat valenciana. És que és una cursileria el que està en l’esborrany.
Home, mire vosté, a mi em sembla molt important el tema
dels camps de golf, però hi ha coses que en este país no
sembla raonable plantejar-se. És com esquiar a la Guinea
Equatorial o les piscines al Sàhara, és una cosa pareguda.
Però el pitjor no és açò.
Mire vosté, la Llei d’aigües, el Pla hidrològic del Xúquer
dóna als usos recreatius de l’aigua la prioritat número sis.
L’esborrany li dóna la prioritat número dos. Fa de regar la
gespa un ús agrari, davant els usos hidroelèctrics, davant els
usos industrial, davant de l’acuicultura. I, clar, automàticament, després ens apareix el que apareix avui en un diari
d’Alacant: “Si hi ha excedents en Alacant, dedicarem l’aigua de l’agricultura als camps del golf”. Clar, però no quedarem que no hi havia excedents d’aigua a Alacant, que per
això hem de fer un transvasament? Doncs ja diuen que igual
hi ha excedent.

Muchas gracias, señor Ribó.
Senyor president, té la paraula.
El senyor president del Consell:
Senyor president.
Senyories.
La Comunitat Valenciana, com deia el lema, va fenomenal. Perquè, clar, vindre hui ací, dijous, a que el Psoe
em diga allò del Pavace, que va fenomenal, va fenomenal, va per damunt de les millors perspectives, i que
Esquerra Unida, que és el lloc on està l’essència del món
esquerrenc a la nostra comunitat, que es passe el dia parlant de camps de golf, la comunitat va fenomenal, no bé,
no, fenomenal.
Jo agraïxc moltíssim el matí de hui, perquè me’n vaig
contentíssim a continuar treballant per la nostra comunitat,
a fer gran la nostra comunitat i a defendre la nostra comunitat, perquè esta comunitat va de meravella. L’esquerra de
la nostra comunitat es passa el dia parlant dels camps de
golf. És l’únic que el preocupa. I, a més, tinc ací una llista,
molt llarga per cert, d’ajuntaments governats per l’esquerra
de la Comunitat Valenciana que demanen amb tota la vehemència la construcció de camps de golf, fins una llista de
19 ajuntaments de la nostra comunitat que li demanen a la
Generalitat Valenciana la regulació per a tindre quant abans
camps de golf. I alguns d’ells, alguns d’ells, per si de cas,
per si de cas, cogovernats per Esquerra Unida-Els Verds,
que ha de ser pel color del camp de golf. I també, també des
del punt de vista del que és la defensa del sentiment dels
valencians, també hi ha algun ajuntament governat pel Bloc
valencià, pel Bloc valencià.
Per tant, senyories, senyor president, el president de la
Generalitat i president del Consell ix d’esta sessió més content que mai. La comunitat va de meravella, de meravella,
va fenomenal.
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A Esquerra Unida sols li preocupen els camps de golf.
Però més vaig a dir. El Pla hidrològic nacional, que vosté
s’ha encabotat en carregar-se i que deixa a la nostra comunitat sense l’aigua que necessita del transvasament de l’aigua
de l’Ebre, diu clarament que cap gota d’aigua del transvasament per als camps de golf. Per tant, les nostres lleis, com
sempre, ecològiques i a favor del medi ambient. I els vostres
discursos en contra del futur i la prosperitat de la Comunitat
Valenciana. (Aplaudiments)
Moltes gràcies.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor president.
Se suspende el Pleno durante media hora.
(Se suspén la sessió a les 12 hores i 15 minuts)
(Es reprén la sessió a les 12 hores i 58 minuts)

Declaració institucional amb motiu de la celebració del
25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de
Gènere

El senyor president:
Se reanuda la sesión.
“ Declaració institucional de les Corts Valencianes amb
motiu de la celebració del 25 de novembre, dia internacional
contra la violència de gènere.
La violència de gènere, aquella que és exercida contra
les dones pel simple fet de ser-ho, és un fenomen amb què
una democràcia no pot conviure. Les milers de dones maltractades, els centenars de dones assassinades perquè les
seues parelles o exparelles les consideren com a objectes
que posseïxen, que han d’estar sotmesos a la seua voluntat i
que no tenen autonomia, tenen dret a rebre ajuda dels poders
públics i tenen dret, elles i totes les dones, que estos poders
públics promoguen un model social en què la igualtat siga
un valor assumit per tots.
Les Corts Valencianes volen agrair expressament a les
associacions i col·lectius els seus esforços en la reivindicació de seguretat i llibertat per a les dones des de la radical
defensa dels valors de la democràcia, l’autonomia personal,
la igualtat dels sers humans i el dret a la integritat física.
En 2004 s’han registrat fins a la data 79 casos d’assassinats de dones a les mans de les seues parelles o exparelles;
d’ells, 13 a la nostra comunitat.
La intensitat i la importància que encara té en el nostre
país i a la Comunitat Valenciana la violència de gènere fa
que ningú puga sentir-se satisfet d’un model de relacions
socials que conviu amb un fenomen d’estes característiques.
No és un problema que afecte l’àmbit privat. Al contrari, es manifesta públicament com el símbol més brutal
de la desigualtat existent en la societat, que ha adjudicat
secularment distints rols a les persones en funció del seu
sexe. Així, la societat ha adjudicat a l’home el paper
dominant, mentres que la dona havia de mantindre tradicionalment una relació de subordinació davant de les
demandes masculines.
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La política destinada a combatre la violència de gènere
ha de comptar amb tres eixos essencials.
1. El dret de les dones a viure sense violència és un dret
fonamental que ha de ser protegit per llei.
2. La violència de gènere s’ha de combatre amb una
política integral i coordinada.
3. En la seua eradicació han de participar totes les institucions, totes les forces polítiques, agents socials i organitzacions especialitzades.
Els plans d’actuació posats en marxa per les distintes
administracions fins ara han detectat el problema i arbitrat
respostes. La situació precisa ara d’una norma que unifique
en un mateix text legal mesures de prevenció, protecció,
assessorament, informació i tutela.
Les Corts Valencianes agraïxen l’esforç desenvolupat
pels grups parlamentaris en el Congrés dels Diputats per a
consensuar i recolzar d’una manera unànime un poderós instrument legal que les dones i tota la societat necessiten per a
eradicar este fenomen.
Es tracta d’una llei específica per a un problema molt
concret: la violència exercida pels homes contra les dones,
derivada d’un model social consolidat durant segles, segons
el qual en una relació afectiva els hòmens han d’exercir el
paper de dominació i les dones el paper de submissió, incompatible amb l’exercici ple de la seua autonomia personal.
En definitiva, la unió de tots els grups parlamentaris per
a derrotar el masclisme criminal és la representació de la
unió i la rebel·lió de tota la societat contra este alifac”
Firmado por los tres grupos parlamentarios. (Aplaudiments)
Siguiente punto del orden del día, compareixença del
conseller d’Empresa, Universitat i Ciència per a informar i
explicar el contingut i l’abast del Pla autonòmic d’ajuda el
sector tèxtil, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista a
l’anterior conseller d’Indústria, Comerç i Turisme.
Té la paraula l’honorable senyor conseller.

Compareixença del conseller d’Empresa, Universitat i
Ciència per a informar i explicar el contingut i l’abast
del Pla autonòmic d’ajuda el sector tèxtil

El senyor conseller d´Empresa, Universitat i Ciència:
Señor presidente.
Señorías.
Digamos que el título de la pregunta ha perdido vigencia, porque hace ya un año o así que se hizo, y por tanto,
creo que se me agradecerán dos cosas: que sea breve y
sucinto en la exposición y que me ciña a cómo está el tema,
el desarrollo precisamente de ese plan.
Como ustedes saben, la industria textil, la industria
manufacturera en general, pero la textil, tiene dos desventajas competitivas que emanan de países de la Unión Europea,
los nuevos países de la Unión Europea, que se benefician de
las barreras arancelarias, y de otros países del ámbito normalmente de Oriente –Pakistán, India, China–, que son
grandes productores de textiles.
Ante esta perspectiva, se suscribió el 21 de noviembre
del año pasado, por los entonces ministerios de Trabajo y

