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El senyor president del Consell:

Pues esto es importante que se diga alto y claro, por-
que la democracia se asienta sobre la presunción de la
inocencia. La democracia se asienta sobre la investiga-
ción serena y cierta. La democracia se asienta sobre el
estado de derecho y, cuando hay un problema, los demó-
cratas nos vamos al juez. Y el juez investiga. Y el juez
decide dónde está la responsabilidad y dónde está la cul-
pabilidad. (Remors)

El senyor president:

Señor Such...

El senyor president del Consell:

Y es que, señor Pla, usted añora, anhela formas no
democráticas en el actuar de la admistración. (Protestes)

Yo defenderé la democracia, defenderé la presunción de
inocencia, y defenderé, hasta sus últimas consecuencias
–aunque tenga que escuchar tonterías de su parte-
(Protestes) ...hasta sus últimas consecuencias, el estado de
derecho.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor president. (Remors)
Señores diputados: el refranero español dice que “quien

siembra vientos, recoge tempestades”. (Protestes)
Correspon la pregunta formulada per l’il·lustrissim sen-

yor síndic del Grup Parlamentari Entesa. El senyor Ribó té
la paraula.

El senyor Ribó i Canut:

Xé, senyor Camps! Doncs jo també li he de parlar de la
Conselleria d’Educació. Què anem a fer? (Rialles)

Mire, per una volta... efectivament, hi ha hagut una fil-
tració d’exàmens d’accés al cicle superior que ha provocat
denúncies, manifestacions i la repetició dels mateixos. Per
altre costat, les últimes guindes en el pastís de Ciegvsa;
incendi, possiblement provocat, asalt i robatori de docu-
ments. Procediments –anem a dir-ho així- poc feqüents en
una entitat pública. ¿No creu vosté que fa un poquiu d’olor
estrany esta conselleria?

El senyor president:

Moltes gràcies, senyor Ribó. (Remors)
Senyor president, té la paraula.

El senyor president del Consell:

Ciegvsa, señor Ribó, es una empresa que se pone en mar-
cha y, además, está cumpliendo con sus objetivos, para cons-
truir colegios e institutos. Muchos colegios y muchos institu-
tos. Más colegios y más institutos que en toda la historia de la
comunidad. Más colegios y más institutos que en el resto de
España. Por lo tanto, lo que a usted le debería parecer es exce-
lente el trabajo que está haciendo esta empresa.

Y yo no sé por qué llaman a la risa estas cosas. Porque una
empresa pública que construye colegios e institutos, tendría
que ser, por parte de todos los miembros de esta cámara...
(remors)

El senyor president:

Señor Vicente, por favor.

El senyor president del Consell:

...tendría que ser una constante de apoyo, de cercanía y
de comprensión. Porque es la empresa que hace colegios e
institutos. Y los que construyen colegios e institutos, creo,
deben merecer, como merecen por mi parte... (remors)

El senyor president:

Señores diputados socialistas, por favor.
Perdón, señor presidente.
Si ustedes no permiten expresarse libremente en esta

cámara, esto no es un contexto como el que debe ser. No es
un contexto democrático. Ustedes se han acostumbrado a
interrumpir, sistemáticamente, a quien está orando. Y no es
bueno; no es bueno. Por favor.

Señor presidente, continúe.

El senyor president del Consell:

Señor Ribó, creo que, entre todos, tenemos que tener la
consideración de apoyo a aquellos que hacen posible que se
construyan colegios, que se construyan institutos, y que,
además, estoy convencido de que si usted –que estoy con-
vencido que lo ha hecho- ha ido a alguno de estos colegios
e institutos construidos durante estos años, habrá admirado
la excelente infraestructura educativa que se ha puesto a
disposición de los jóvenes en la Comunidad Valenciana.

El sistema educativo es de todos. Es de todos. Es la
apuesta más importante que podemos hacer de futuro, de
preparación de los jóvenes de la Comunidad Valenciana, de
formación, de capacidad para poder ser competitivos, de
igualdad de oportunidades. En definitiva, es un instrumen-
to al servicio de la democracia y de cada una de las perso-
nas que componemos la Comunidad Valenciana. Iguala las
opciones; iguala las oportunidades.

Yo todavía no entiendo por qué la izquierda hace de la
educación pública un permanente campo de batalla. Me
duele profundamente. No lo entiendo. Y, a veces, empiezo
a pensar que lo de la educación pública, para ustedes, no es
un proyecto que justifique todos los esfuerzos para ponerla
en marcha, sino que es un campo de batalla, es una herra-
mienta de trabajo político, partidario para ustedes, cuando
para nosotros es una herramienta de trabajo, de preparación
y de formación de personas, de los jóvenes que estudian.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

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

El senyor Ribó i Canut:

Mire, comencem per allò de la FP.
Fa almenys tres anys que hi ha denúncies de filtracions

i vostés no han fet res per resoldre aquests temes. No han
pres mesures de seguretat, de protecció ni de custòdia de
documents, que són imprescindibles.

Nosaltres sospitem que no estan interessats. Però, mire,
jo li vaig a dir una cosa: si estan interessats en açò, jo li pos-
sibilite una possible línia d’investigació. ¿Per què no miren
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infantil i juvenil, entre 2 i 24 anys, el 13,9% d’esta pobla-
ció és obesa i el 26,3% té sobrepés.

Este problema és més prevalent en homes en les èpo-
ques tempranes que en les dones. I la majoria de xifres
detecten que hi ha un increment dels casos en la prepuber-
tat. Amb motiu d’això el Ministeri de Sanitat ha posat en
marxa una estratègia, l’estratègia NAOS, que ha de vore en
la prevenció des del punt de vista d’una política comunità-
ria, és a dir, fer fàcil l’accés a conductes en relació a l’ali-
mentació sanes, i això vol dir que es plantegen, per exem-
ple, qüestions com, de manera global, la reducció del con-
tingut de sal del pa que comprem tots els dies. És a dir, i no
es tracta que les persones canvien les seues conductes per-
sonals, sinó que a més es posen en marxa mesures políti-
ques des del punt de vista la salut pública que faça fàcil que
es menge de manera adequada.

En relació als xiquets i els adolescents, per exemple,
aquesta estratègia el que proposa és que, igual que no
està prohibida la publicitat d’alcohol i de tabac prop dels
centres escolars i d’on es reunixen els joves, que les
màquines dispensadores d’aliments, d’aliments inade-
quats, des del punt de vista de la seua composició, els
bollycaos i totes estes coses, no siguen accessibles prop
de les escoles.

I després una incidència especial sobre els menjadors
escolars, ja que el 20% dels xiquets realitza almenys durant
cinc dies a la setmana el seu menjar principal en el centre
escolar. Percentatge que augmenta fins i tot al 32% en els
grups d’edat de 2 a 5 anys. I estic nomenant mesures con-
cretes que són molt més efectives que recomanacions i
xarrades genèriques, sinó un accés real perquè s’adquiris-
quen els comportaments adequats en relació a l’alimentació
des d’edats primerenques de manera fàcil i de manera
accessible.

Sí que té competència, i torne a les recomanacions de la
Comissió del Senat, té competències la comunitat autòno-
ma en tot allò relatiu a la imatge i els valors que es trans-
meten als joves a través dels mitjans de comunicació, espe-
cialment dels mitjans de comunicació pública; també en
relació al control i a la inspecció del comerç en relació a les
talles inadequades, el que en determinat tipus de comerç en
el nostre país es puga... despedir a un treballador perquè no
tinga la talla adequada; o que s’estiguen utilitzant talles que
no corresponen a la talla real i creant un complex en els
adolescents, perquè moltes vegades la talla 40... s’està
venent com a talla 40 el que és una talla 38. Igual que tot
allò relatiu a la propaganda sobre dietes miraculoses, a les
quals són tan sensibles les joves. Tots eixos treballs d’ins-
pecció des de Sanitat o des de Comerç són competència de
la comunitat autònoma.

El que no tenim gens clar és que perquè s’hagen fet
algunes coses, com el programa que he nomenat de pre-
venció, que no està avaluat, que no sabem realment si és
el més adequat i el més efectiu, perquè per a detectar 12
casos d’anorèxia s’ha entrevistat... s’ha fet una entre-
vista, un qüestionari personalitzat a 46.000 adolescents,
la relació cost/efectivitat és poc raonable en principi,
quan els experts tots els articles que han pogut revisar
en este temps de psiquiatres i psicòlegs diuen que els
pares detecten la conducta inadequada en relació als
trastorns de l’alimentació en un termini màxim de sis
mesos.

El senyor president:

Senyora Mendoza.

La senyora Mendoza García:

Vull dir que els pares normalment, igual que... Acabe ja,
senyor president. Igual que detecten fàcilment quan els fills
estan consumint substàncies inadequades, també detecten
fàcilment els trastorns de conducta. Aleshores hem de valo-
rar si eixe programa que té un cost relatiu alt i que a més
posa... pot tindre fins i tot un efecte rebot de parlar d’estos
temes segons en quins termes en els adolescents, val la
pena continuar mantenint-los. Res més i moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señora Mendoza.
Tiene la palabra, en representación del Grupo

Parlamentario Entesa, el ilustrísimo señor diputado don
Alfred Botella.

El senyor Botella i Vicent:

Gràcies, senyor president.
Senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-els Verds-

l’Entesa anem a recolzar aquesta proposició no de llei, que
jo crec que si haguérem de parlar extensament d’aquesta
qüestió, la diputada que m’ha precedit en l’ús de la paraula
segurament s’ha quedat a la meitat de les coses que hauria
de dir, no. Perquè açò dóna per a fer una conferència i
explicar ací tot els detalls al respecte.

Jo crec que... ho dic açò perquè és que el Grup Popular
té el costum en aquestes qüestions d’oposar-se sistemàtica-
ment perquè és una moció al govern i aleshores diem que
no senta molt bé, no?, o no és, diríem, un recurs que puguen
aprovar, diríem, en una certa normalitat.

Però jo crec que hi ha altres mecanismes, i és fer esme-
nes al text o presentar vostés alguna proposta al respecte,
per tal que les coses funcionen més adequadament del que
estan funcionant.

Perquè jo vull partir de la base que este no és un tema
fàcil. És un tema complicat, sobretot perquè són molts els
factors que incidixen, no solament són els hàbits d’alimen-
tació que hi ha en estos moments en la societat en la qual
estem, sinó també hi ha factors externs que influïxen i són
els mitjans de comunicació, la propaganda que... la publici-
tat que es transmet a través d’eixos mitjans de comunicació
respecte a determinats comportaments, a determinades
raons a dur a efecte, i per tant també el que són paràmetres
a l’hora de consumir tota una sèrie de productes que incidi-
xen en la nostra alimentació i que provoquen, en primer
lloc, en els xiquets i adolescents obesitat, i després apareix
el que són les imatges de les passarel·les de moda dels artis-
tes, etcètera, on està més ben vista una persona prima que
una persona grossa. I, per tant, doncs això també fa que
hagen de canviar-se en determinades edats els rols de com-
portament alimentari.

I jo crec que eixes qüestions són temes, com dic, impor-
tants a tindre en compte. I, per tant, qualsevol mesura que es
plantege pense que s’hauria de rebre en bons ulls, i per tant en
una certa acceptació. Perquè, pel contrari, bé, la conselleria,
segurament en tota la bona voluntat del món, doncs farà el
que crega convenient, però a mi em sembla que en aquestes
qüestions totes les opinions són interessants a tindre en comp-
te, i per tant tot el que vaja a reforçar actuacions d’aquests
tipus sempre que s’haurien de veure en positiu.

I respetisc que, si vostés hui, diputats del Partit Popular
i diputades del Partit Popular, voten en contra d’aquesta
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de salut o de riscos per a la salut dels adolescents, també
és un dels riscos que, a més, afecta fonamentalment a les
dones. És cert que en el Senat, en novembre de 1999, es
van aprovar les conclusions d’una ponència que es va
crear específicament per a l’estudi dels condicionants
extrasanitaris en el desenvolupament i l’increment dels
trastorn de l’alimentació. Eixes conclusions donaven
recomanacions específiques per a desenvolupar polítiques
tant per al tractament dels afectats com per a la prevenció
d’aquestos trastorns. 

És cert que no és un problema nou. Al llarg de la histò-
ria s’han produït diferents modalitats d’autoinanició, moti-
vada per factors religiosos –en la edat mitjana–, per factors
econòmics, per factors socials o morals. És el que coneixen
els experts com l’anorèxia santa, en el cas, per exemple, de
Santa Caterina de Siena, a l’anorèxia nerviosa, que és el
problema que avui ens ocupa. 

Hi ha factors socials, culturals, però també hi ha factors
individuals, psicològics i biològics. Per això només una
banda de les joves i de les dones que adopten determinades
conductes, en relació al no reconeixement de les qualitats
del seu cos, o a la privació d’aliments, acaben sent realment
malaltia important, que és el cas de l’anorèxia o la bulímia.
El nostre objectiu és exigir rigor, exigir transparència, exi-
gir veracitat i exigir suficiència de recursos per a abordar el
tractament i la prevenció d’aquestos trastorns. 

Jo vull recordar que en l’any 1997-98, sorprenentment,
després que estiguera aprovada una llei de salut escolar des
de l’any 1994, que establia com a àmbit d’actuació, per a la
prevenció dels problemes específics dels xiquets i adoles-
cents i per a la promoció de la salut d’esta franja d’edat,
l’escola i la col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i la
conselleria competent en educació, des de la Conselleria de
Benestar Social, des de la Direcció general de la Dona en
l’any 1997, i a través de l’associació d’ames de casa Tyrius,
s’impulsa un programa preventiu. Jo crec que, com a
mínim, era inadequat, perquè al final l’àmbit d’aplicació
d’eixe programa preventiu va ser l’àmbit escolar, que era
allò lògic i natural per a este tipus d’intervenció, però va a
ser a través de l’associació Tyrius –sempre tan rocamboles-
ca la política. 

Posteriorment, la Conselleria de Sanitat desenvolupa el
programa Dicca, és un programa que, en este cas, també té
el mateix àmbit d’aplicació, que és el medi escolar, i està
orientat a les alumnes de segon d’Eso, bàsicament.

I parle de veracitat i de rigor perquè ni en un cas ni en
altre han estat accessibles de manera clara les dades d’ava-
luació dels dos programes per a, en primer lloc, per a la
comunitat científica, per als professionals dels sistema
públic de salut mental, per exemple.

Després, eixa no accessibilitat a les dades d’avaluació
d’eixos programes es complica amb la no transparència a
l’hora de conéixer quina és la realitat dels recursos que es
dediquen a l’atenció de les persones afectades, ja no a la
prevenció sinó a l’atenció de les persones afectades.

És un problema de salut mental, bàsicament, encara que
després té clares conseqüències físiques. Però el cert és que
en estos moments només es disposa del 19% dels psiquia-
tres, del 37% dels psicòlegs, del 30% del personal d’infer-
meria i del 24% dels treballadors socials que el Govern
Valencià comprometia per al 2004 per a l’atenció als
xiquets i adolescents en la xarxa pública de salut mental. 

Això suposa que, tal com denuncia l’associació de
familiars d’afectats d’anorèxia i bulímia, el passat 14 d’a-
bril, en estos moments hi ha més de tres mesos de temps
d’espera per a accedir a una unitat especialitzada, i en trac-

tament d’anorèxia o bulímia, que no existeix cap unitat d’a-
tenció o d’hospitalització de dia, o cap centre de dia en el
País Valencià, a pesar que s’han obert tres unitats d’hospi-
talització i que en la xarxa normal de salut mental ens
podem trobar, com recentment, amb sis mesos d’espera per
a ser atés per un psicòleg.

Per tant, és necessari, per una banda, replantejar-se si
les polítiques de prevenció que s’estan duent a terme són
les més adequades, i per això fa falta una avaluació; que
eixes polítiques no poden formular-se d’esquenes als pro-
fessionals de salut mental que treballen en la ret pública
valenciana; que s’han de completar i adequar els recursos
actualment existents per a l’atenció a estos malalts i que, a
més, cal traslladar a l’àmbit de la Comunitat Valenciana
aquelles recomanacions de la ponència específica del Senat
per a este tema.

Vaig a recordar molt breument de què estem parlant. En
el cas de l’anorèxia, en què es produïx una negació del
propi cos, l’anorèxia és un dels trastorns de la conducta…
és una exageració patològica del procés adolescent, i en el
qual aprimar-se es convertix en el centre de la vida, i com
a tal, el que produïx, a més de les conseqüències sobre la
salut de les persones afectades, i especialment de les ado-
lescents, és un trencament moltes vegades de la relació
familiar, igual que es produïx en el cas, per exemple, del
consum de drogues il·legals. Hi ha un empobriment de la
personalitat, perquè la vida està centrada només en un
objecte, i quan el procés es desencadena –igual, exactament
igual que en el tema del consum de tòxics–, el diàleg dels
pares amb els afectats esdevé molt difícil. És una de les
causes fonamentals de conflictes intrafamiliars greus, d’a-
bandó moltes vegades, i de pèrdua de rendiment escolar.

El cert és que estan presents… Jo vaig a comentar una
qüestió, perquè s’ha parlat… el conseller parlava d’una
moda que afectava a les xiquets. És cert que l’obsessió per
aprimar-se està més present en les xiques, però també és
cert que en els hòmens hi ha altra forma en estos moments,
i en el sector dels jòvens, de valorar una determinada figu-
ra, que també pot ser patològica, que és eixe desig d’estar
en forma que porte a determinats consums de medicaments
anabolitzants, d’excessiva assistència a determinats tipus
de gimnasos, etcètera. O siga, que són diferents maneres de
presentar-se l’excessiu cult al cos i centrar-se el desenvolu-
pament de la personalitat exclusivament en les qüestions de
forma física.

I parle també de veracitat en este tema perquè les dades
que s’han donat per part del conseller de Sanitat en la inter-
pel·lació, eren unes dades que realment dimensionaven el
problema més allà del que realment està passant. Les dades
reals pareix que afecten a la població entre 10 i 40 anys, a
20 persones per cada 100.000 habitants. En el cas de la
bulímia, són 12 persones per 100.00 habitants; i en el cas de
l’anorèxia, són 8,6 persones per 100.000 habitants. El con-
seller de Sanitat parlava que afecta quasi al 4% de la pobla-
ció. Ahí hi ha una discrepància entre el que diuen els lli-
bres… Això voldria dir que hauríem de tindre unitats espe-
cialitzades pràcticament en cada barri, si efectivament afec-
tara al 4% de la població. Estàvem parlant que afecta a 12
de cada 100.000 persones. Llavors, en això, veracitat i
rigor, per favor.

Després, en esta moció també aborden un altre tema,
que és el tema de l’obesitat. L’obesitat és el trastorn més
prevalent d’alimentació en el nostre país. La prevalença
entre la població adulta és del 14,5%, mentre el sobrepes,
que no arriba a obesitat, és de més del 38%. La franja de
població més afectada o més preocupant és la població
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aquells centres en què es paguen quantitats astronòmiques,
oferint garantíes per aprovar els exàmens? Unes garantíes
que, de vegades, recorden altres garantíes que es donaven
per a a provar el carnet de conduir. ¿Per què no ho miren?
Però, mire, les noves tecnologíes tenen una capacitat socia-
litzadora, sobretot dels coneixements privilegiats. I
enguany, ha passat. Han aparegut en internet; han rebut
denúncies abans de començar; el mateix dia es publica una
fotocòpia exacta de l’exàmen de matemàtiques, i la pre-
gunta és molt clara, senyor president, a la que voldria que
em resonguera. Sabent que s’han filtat exàmens, ¿per què,
en eixe moment, no aturaren els exàmens? ¿Què espera-
ven? ¿Què esperaven? 

Eixe és el problema. Vostés no han sabut gestionar una
crisi que vostés han provocat. Eixe és el problema fona-
mental, i eixa és l’ofensa fonamental que jo li vull dir aquí,
d’una forma contundent. Són incapaços de gestionar una
crisi que vostés mateixos han provocat.

I, mire vosté, han provocat problemes en estos xics, en
estes xiques; entre altres coses perquè, quan s’hagen d’exa-
minar, hi ha altres tipus d’exàmens. Entre altres moltes
coses. Els estan impedint poder accedir a altres determina-
des proves en el mateix moment. ¿Què esperaven, que pas-
sara la tronada? ¿Què esperaven, que el chapapote no els
arribara, com van fer els seus, que se’n van anar el més
lluny possible?

Mire vosté, ací hi ha moltes responsabilitats. Directors
generals, sotssecretari, conseller... al final està vosté. Si
ningú no és responsable, vosté és l’últim responsable.
D’eixa filtració i de no saber gestionar adequadament la fil-
tració. Està claríssim, perquè eixe és el problema. Ni l’han
controlat, ni l’han sabut gestionar. Perquè estava claríssim
que eixe exàmen s’havia de repetir. ¿Per què esperaren qua-
tre díes? ¿Per què no donaren l’ordre automàticament, d’a-
turar uns exàmens que estaven eixint fins i tot en premsa el
mateix dia? És incomprensible.

Mire, l’altre assumpte és Ciegvsa, efectivament, creat a
juliol de 2000, pel govern Zaplana, per acabar el mapa
escolar. És un escàndol. És un escàndol. És un escàndol per
no complir el seu objectiu bàsic, construir centres escolars.

El mapa escolar s’havia d’acabar en el 2003. En el 2005
el mapa escolar continua sense acabar-se, encara que li
hagen canviat el nom. Li han canviat el nom, han fet altres
cosetes.

És un escàndol per l’adjudicació de contractes de forma
inadequada. Ho diu el síndic de Comptes. És un escàndol
perquè els centres construïts sense tenen un sobrecost esti-
mable a més en el 50% respecte a altres comunitats.

Mire, ahir el conseller -que hui no està- li deia a la dipu-
tada del Partit Socialista: 1.800 euros s’ha gastat. Però,
mire vosté, eixos 1.800 euros en altres comunitats hagueren
costat aproximadament 1.200, perquè el sobrecost és apro-
ximadament del 50% més. El que volem saber aquí, el que
volem saber aquí, on han anat estos aproximadament 600
milions d’euros de sobrecost. Eixe és el problema. I sap què
passa? Que vostés han blindat el coneixement. L’han blin-
dat d’alguna forma, perquè quan arribem a preguntar sobre
açò diran “els papers estan cremats, els papers ens els han
robat”. I al final mai no ho podrem saber.

Altres, com el senyor Zaplana, quan volia blindar el
contracte, per exemple de Julio Iglesias, ho enviava a un
compte corrent en un paradís fiscal, en una sucursal d’un
banc suïs, així quedava perfectament blindat. D’alguna
forma el blindatge es fa d’una altra manera. Es cremen els
papers. I, si no els cremen, desapareixen. És una situació
realment que em sembla greu.

I mire, jo li voldria fer un plantejament. Té vosté una
solució per a demostrar. Es poden fer col·legis com es fan
en totes les comunitats, pels mecanismes normals. Per què
no dissol Ciegsa i es tornen a fer els col·legis com els han
fet sempre, com els fan en totes les comunitats des de la
conselleria corresponent? I podem tenir mecanismes nor-
mals de control. I podem tenir mecanismes d’adjudicació
transparent. Per què no fem açò?

Mire, vosté veurà, vosté serà també responsable d’açò.

El senyor president:

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

El senyor president del Consell:

Gracias, señor presidente.
Señorías.
Veo que usted gobernaría a golpe de visceralidad. Sí, de

visceralidad. Y nosotros lo hacemos a golpe de reflexión.
Se detecta un problema, se investiga rápidamente y cuando
se cree que hay que paralizar en este caso la validez del
examen, se decide paralizar, se crea una comisión de inves-
tigación, se presenta delante del juez. En fin, un estado
democrático y de derecho, como le he dicho antes, claro.
Pero a golpe de visceralidad, pues creo que no se debe de
actuar nunca en un estado como el nuestro. Yo creo que si
se hubiese actuado de otra manera, habría sido con rapidez,
con urgencia, no se habría atendido realmente a los efectos,
etcétera.

En fin, es que esto es gobernar, señor Ribó. Y de todo
me hago absolutamente responsable, señor Ribó. Claro que
sí. Soy el presidente de la Generalitat. Me hago de todo
absolutamente responsable. Y creo que las cosas se tienen
que hacer conforme se plantean, con tranquilidad, con nor-
malidad, con reflexión. Se ve que se ha detectado una irre-
gularidad, y como puede afectar a la credibilidad nada más
y nada menos que de los exámenes de los que estamos
hablando, se pone en marcha la comisión de investigación
y se convoca a los alumnos a un nuevo examen. Eso es lo
que corresponde. ¿O no le parece a usted correcto? ¿Qué
tenía que haber sido, leer el titular del periódico e inmedia-
tamente paralizar todo el proceso? ¿O cómo funciona esto?
¿En su sistema como funciona? Me lo tienen que explicar
un día, me lo tienen que explicar un día como funcionaría
su sistema. Se levanta uno por la mañana, coge el teléfono
y dice “que se paralicen todos los exámenes de la
Comunidad Valenciana, porque, claro, acabo de ver un titu-
lar”. Oiga, no, es que esto no funciona así. Uno pues se
pone en marcha, habla con el responsable correspondiente,
se reúnen. (El senyor president colpeja amb la maceta) Una
patada, una patada en la mesa. Esto no puede ser. Y un por-
tazo. Esto no puede ser. Entonces salgo de allí y digo “que
se paralice el mundo, que yo acabo de ver algo raro”. ¡Oiga
no! Si es que esto funciona con normalidad...

El senyor president:

¡Señora Espí!

El senyor president del Consell:

…funciona con normalidad, que se analizan muchas
cosas. ¿Usted sabe la cantidad de cosas que se analizan
todos los días en la administración autonómica? Claro, es
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que posiblemente usted eso no lo sepa. Pero, bueno, se ana-
lizan muchas cosas, se toman decisiones... bueno.

Una administración con competencias en sanidad, en edu-
cación, en tantísimas cosas, y las cosas se van tomando con la
reflexión correspondiente. Sinceramente creo que se ha actua-
do con rapidez y con celeridad, pero con la reflexión necesa-
ria. Yo es lo que le pido a la gente que trabaja conmigo: refle-
xión. No visceralidad. No radicalidad. No la patada, la patada
en la mesa, que se pare el mundo. No. Que la gente lo piense,
que reflexione y que vea donde puedan estar los problemas.
Y que luego se ponga en conocimiento del juez todo aquello
que parezca que puede haber algún tipo de irregularidad.
Como le invito a que lo haga, señor Ribó.

Estas veladas acusaciones que usted nos hace aquí y que
nunca termina de concretar, lo que correspondería es que
usted se fuese al juez. Lo que ocurre es que yo creo que
usted es libro guiness, récord, libro guiness, de denuncias
que luego, como un boomerang, han ido contra usted.
Porque no creo que haya ciudadano de la Comunidad
Valenciana que haya puesto en marcha más acusaciones
veladas y ni una acusación velada haya sido nunca demos-
trada. Usted, señor Ribó, creo que tiene en este caso la posi-
bilidad de poder presentarse como el hombre récord, record
man de denuncias nunca avaladas por investigación alguna.
¡Pues bueno, qué le vamos a hacer!

Mire, esto es muy importante. Yo sé que a usted los
números lo pierden, lo pierden. Esto es muy importante. Le
voy a dar un último dato antes de que el señor presidente de
las Cortes diga que mi tiempo ha terminado aquí, en la tri-
buna, en el día de hoy.

Mire ¿sabe cuántos niños, si le interesa, pero bueno, sabe
cuántos niños se han escolarizado desde el 1 de septiembre a
día de hoy, a día de hoy, en el sistema educativo de la
Comunidad Valenciana por la cantidad de personas y de fami-
lias que han venido de fuera de la Comunidad Valenciana y
que no estaban previstos en el sistema educativo? 7.000
niños. 7.000. El sistema educativo de la Comunidad
Valenciana está es capaz de poner en marcha todos los años,
¡todos los años! la más amplia y potente oferta educativa, y
además integrar a 7.000 niños no previstos a lo largo de todo
el curso escolar. Niños que vienen con diferentes niveles aca-
démicos. Niños que vienen con diferentes idiomas. Niños que
necesitan atención especial. De eso estamos hablando en esta
comunidad cuando hablamos de educación universal, univer-
sal, para todo el mundo, y además gratuita.

Y le diré más. Como Ciegsa, que es un instrumento efi-
caz para construir colegios e institutos, un montón de
comunidades autónomas han puesto en marcha instrumen-
tos de este tipo, entre otros comunidades autónomas gober-
nadas por el Partido Socialista, Andalucía o Castilla-La
Mancha, por poner dos ejemplos de gobiernos socialistas
en donde crece el paro y en donde no hay oportunidades
como hay en la Comunidad Valenciana.

Pero, en cualquier caso, decirle que le invito una vez
más a usted, a de verdad hacer posible que el sistema edu-
cativo público de la Comunidad Valenciana sea de todos y
para todos, y que usted con esa visceralidad...

El senyor president:

Señor presidente...

El senyor president del Consell:

... y esa radicalidad lo que hace es malbaratar el discur-
so entorno a una cuestión tan importante de oportunidad e

igualdad como es el sistema educativo en la Comunidad
Valenciana. Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Estimada compañera, si las personas que suben a la tri-
buna les permitieran en el tiempo que tienen expresarse con
libertad, sin tener réplicas, este presidente no sería tan laxo
en la interpretación de los tiempos.

Se levanta la sesión durante media hora.

(Se suspén la sessió a les10. hores i 43 minuts)
(Es reprén la sessió a les 11 hores i 33 minuts)

Informe de la fiscalització del compte general de la
Generalitat Valenciana corresponent a l’exercici de 2003

El senyor president:

Se reanuda la sesión.
Punto segundo del orden del día: Informe de la fiscali-

zación de la cuenta general de la Generalitat Valenciana
correspondiente al ejercicio 2003, dictamen de la Comisión
de Economía, Presupuestos y Hacienda, Boletín Oficial de
las Cortes Valencianas número 107.

La Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda,
en la reunión del día 12 de mayo de 2005, con relación al
informe de fiscalización de la cuenta general de la
Generalitat Valenciana correspondiente al ejercicio 2003,
ha aprobado el siguiente dictamen:

“Las Cortes Valencianas aprueban el informe de fiscali-
zación de la cuenta general de la Generalitat Valenciana
correspondiente al ejercicio 2003”. Palacio de las Cortes
Valencianas, Valencia 12 de mayo de 2005. El presidente,
don Jesús Ros Piles, el secretario en funciones, Mariano
Castejón Chaler.

Vamos a proceder a la votación del dictamen. Comienza
la votación. Resultado de la votación: sí, 38; no, 31.

Para explicación de voto, tiene la palabra, en represen-
tación del Grupo la Entesa, el ilustre diputado señor Oltra.

El senyor Oltra i Soler:

Gràcies, senyor president.
Senyories.
Nosaltres hem votat que no a aquesta proposta, que va

ser presentada en el seu moment pel PP, perquè creem que
l’informe de la Sindicatura no es mereix que aquestes
Corts, doncs, pràcticament el vulguen aprovar com si no
haguera passat res. Nosaltres creem que l’informe detecta
tota una sèrie de situacions absolutament irregulars, una
sèrie de deficiències greus, una sèrie de defectes i unes
pràctiques, en la majoria de conselleries, que s’acosten en
alguns casos a un model prop de la corrupció administrati-
va perfectament preparada. 

La Sindicatura, a pesar d’això, ha fet un bon treball.
Nosaltres felicitàrem al Síndic en el moment de la seua
exposició, però, clar, hem de dir que eixe bon treball s’ha
fet a pesar de les dificultats que han tingut per a poder-lo
elaborar. L’informe s’ha fet amb la documentació de la
qual han pogut disposar, però el mateix informe reconeix
que no s’ha pogut disposar de tota aquella documentació
necessària i que ha hagut organismes de la Generalitat
que han dificultat o no han facilitat la informació neces-
sària. Probablement, per tot això, l’informe de la
Sindicatura diu que no es pot emetre una opinió global en
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La senyora Pérez i Martí:

Gràcies, senyora presidenta.
Bé, voldria començar per agrair-li al senyor Lozano el

seu suport, com a Partit Socialista, a la proposta presentada
per Esquerra Unida: l’Entesa. I al senyor Ximo Soler, que
me sembla que no estem en la mateixa línia de planteja-
ments. Vejam, jo no sé si ha llegit la proposta de resolució
com cal. A mi també m’ha agradat moltíssim el seu to i me
sembla maravellós tornar a debatre sobre agricultura amb
vosté. Ho havíem fet durant molts anys i espere que conti-
nuem fent-ho aixina. 

La proposta de resolució diu: “Les Corts Valencianes
insten la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
perquè en un termini de 18 mesos, comptant que n’hi han
coses avançades però no realitzades, elabore un inventari
fructícola valencià amb les característiques que la mateixa
conselleria determine”.

Jo m’he brindat l’oportunitat de dir-li quins punts con-
sidere jo fonamentals, i li n’he donat cinc que estan en el
butlletí i que vosté ho llegirà. I, a més a més, m’he brindat
dir-li que no solament parlem de cítrics; parlem de la fruita
seca, que representa el 9% de la producció del País
Valencià, que és la mateixa quantitat que el sector vitiviní-
cola, que representa el 9%, que el sector vitivinícola sí que
està regulat i que la fruita fresca, no.

Amb això, el que estic dient és que la conselleria no està
fent eixe inventari. I ens faria falta tindre eixe inventari.
Però no solament per la problemàtica dels cítrics –torne a
insistir– sinó per la resta de la fruita i la diversitat de la frui-
ta. I és de veritat que hi ha una altra proposta de resolució
que vosté me contestarà el que corresponga el dia que la
discutim. No és una proposta que anem a discutir hui. Per
tant, a pesar de tot, jo em tornaré a repetir sobre el mateix
perquè entenc, de veritat, entenc, senyor Soler, que és
necessari que tingam racionalitat quan parlem de l’agricul-
tura i no color polític per a vore quin conseller es fica la
medalla o no, sinó racionalitat des d’aquell sector que és el
que ha de legislar, que és la situació en què vosté i jo en
estos moments mos trobem.

Lamente moltíssim que no aprove aquesta proposta de
resolució, però com li he anunciat, de Madrid vindran les
exigències sobre esta. Aleshores, probablement ja no farà
falta que discutim més perquè s’haurà de complir. Perquè
d’esta forma no sabem mai quina any es planta una cosa en
un lloc i com canvia l’any següent pels motius econòmics
que calguen.

Jo també tinc els motius econòmics, tots, tota la situació
econòmica de cada sector –i podem tractar-ho– almenys des
de l’any 1992 fins al més de desembre del 2004. Però em
semblaria farragós haver d’entrar en una orientació que no
significa el que la proposta de resolució està presentada ací.

A mi m’agradaria que reflexionara, senyor Soler, perquè no
és solament interessant fer una proposta i que isca per majoria,
sinó que és interessant per al sector, tan interessant com totes
aquelles coses que vénen sol·licitades pel mateix sector.

I deixarem allò de la mà de Déu, perquè és una explica-
ció com dir algun taco que altre en matèria agrícola.

Gràcies, senyora presidenta.

(Ocupa la presidència el presidente, senyor Julio de
España Moya)

El senyor president:

Moltes gràcies, Dolors.

Té la paraula il·lustre diputat, Ximo. 

El senyor Soler Garibo:

Gràcies, senyor president.
Senyories.
Senyora Pérez, agrair-li les seues paraules. Jo també

tenia ganes, jo també tenia ganes de debatre. Quan n’hi ha
deficiència de la salut el primer és recuperar-la, i li agraïsc
molt les seues paraules.

Mire, sí que m’he llegit la seua proposta de resolució i
la seua exposició de motius, “que s’elabore un inventari
frutícola valencià amb les característiques que la mateixa
conselleria determine”. Les característiques que determine
la conselleria són les que jo li he explicat abans. Tenim
totes les dades que vosté demana, les tenim. És possible
que estiguen repartides en distints informes, però les tenim.
I els diputats i les diputades sabem treballar, sabem recopi-
lar-les, agarrar l’informe anual de la conselleria, sabem
agarrar l’inventari citrícola, sabem agarrar les dades i tre-
ballar amb elles. 

I ahí incorreríem, com ja li he explicat abans, en una
redundància. I la redundància costa diners. I eixos diners
tenen uns límits, com li he explicat abans, des que ingres-
sàrem en la Unió Europea. Eixos temes estadístics estan
pressupostats i tenen uns diners assignats, i eixos són els
que es poden gastar, no se’n poden gastar més. I no se’n
poden gastar més en redundància. És a dir, que si ja tenim
les dades, el que hem de fer és manejar-les, treballar-les bé.
Em consta que des de la conselleria estan treballant-se bé
eixes dades i que són suficient per a l’objectiu que volem.

Per tant, i sentint molt, com lic, per tots eixos argument,
i els arguments d’abans –i després quan vinga l’altra pro-
posició no de llei de vostés molt similar a esta, tornaran a
eixir supose, supose, els mateixos arguments–, per tots
eixos arguments que li he dit, per la redundància, pel cost i
perquè n’hi ha suficients per a poder complir l’objectiu, el
nostre vot, sentint-ho molt, va a ser negatiu.

Res més i moltes gràcies.

El senyor president:

Muchas gracias, señor Soler.
Pasamos a la votación. Comienza la votación.

Resultado de la votación: a favor, 32; en contra, 39.
Pasamos al punto siguiente, que es la Moción subsi-

guiente la interpelación al conseller de Sanidad sobre cuál
es la política general de la conselleria en materia de tras-
tornos de la alimentación, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Para su presentación y defensa, tiene la palabra la ilus-
tre diputada señora Mendoza.

Moció subsegüent a la interpel·lació al conseller de
Sanitat

sobre la política general de la conselleria en matèria de
trastorns de l’alimentació

La senyora Mendoza García:

Gràcies, senyor president.
Senyores i senyor diputats.
La moció que passe a defensar, en nom del Grup

Socialista, té diferents orígens i raons. 
Per una banda, en novembre de 1999… Encara que és

un problema de salut molt específic, i dins dels problemes




