
los primeros que están colaborando para poner en marcha sus
propios municipios, pueblos y ciudades y para cuanto antes
volver a la normalidad cotidiana en sus calles, en sus plazas,
en definitiva, en sus ámbitos de vida cotidiana.

La Generalitat valenciana mañana, en la reunión del
gobierno, y ya ha venido haciéndolo además durante estos
días, no solo tiene un compromiso ilimitado de presencia y
de trabajo y de esfuerzo sino que también de manera ilimi-
tada va a hacer todo el esfuerzo de inversión para recuperar
cuanto antes todo aquello que la riada pueda haberse lleva-
do por delante.

En primer lugar se trata, y como prioridad fundamental,
de garantizar el hogar a las familias afectadas. Las conselle-
rias correspondientes, fundamentalmente la de Medio
Ambiente y Vivienda, desde el primer minuto llevan eva-
luando el alcance de la tragedia en tantos hogares de nues-
tros conciudadanos para poner en marcha todo proyecto que
permita la rehabilitación, restauración o nueva construcción
de viviendas lo antes posible. De hecho, ya se han comen-
zado labores de restauración en muchas de ellas.

A la vez, evaluar las comunicaciones que se han visto
afectadas durante estos días y comenzar cuanto antes —ya
se ha hecho en muchos casos— el restablecimiento de las
comunicaciones. Y la reposición inmediata de caminos rura-
les,  de carreteras de tipo comarcal o de tipo general y los
puentes que se pueden haber visto afectados también por
esta riada.

Y, en tercer lugar, y también de forma paralela, porque se
está trabajando y estudiando el alcance de la riada respecto a
estos equipamientos, la reposición inmediata de servicios y
equipamientos municipales, bien sean de carácter social, bien
sean de carácter deportivo, bien sean de carácter cultural.

En una primera instancia, el gobierno de La Generalitat
mañana ya aprobará una primera fase de unas ayudas en
torno a los 60 millones de euros, unos 10.000 millones de
las antiguas pesetas. Y, como he dicho, es crédito ilimitado,
porque queremos atender a las cuestiones generales, pero
fundamentalmente a las cuestiones personales. Y, con el
Gobierno de España y con las diputaciones provinciales y
con los ayuntamientos, trabajar de forma consorciada para
intentar solucionar caso por caso, circunstancia por circuns-
tancia, familia por familia.

Por ejemplo, en estos momentos, el vicepresidente social,
Juan Cotino, que está con la vicepresidenta del gobierno, le
estará trasladando una propuesta, que es un plan de ayuda
para la compra de vehículos, de coches, muchos de ellos en
siniestro total por esta riada, en la parte que pueda realizar
el Gobierno de España, tanto en el Plan Renove como en la
exención de impuestos de matriculación o de IVA en la
adquisición de un nuevo vehículo.

Vamos a intentar llegar —y la parte que nos corresponde
a nosotros, que también tenemos un porcentaje respecto al
impuesto de matriculación exactamente igual en cuanto a su
exención— vamos a intentar llegar hasta la última circuns-
tancia personal y familiar para poner en marcha cuanto antes
unos municipios, unas ciudades, unos pueblos, unas comar-
cas tan dinámicas que necesitan del apoyo en estos momen-
tos de todos nosotros, de forma seria, responsable y consor-
ciada para devolver la normalidad cuando antes a nuestros
convecinos, a nuestros convecinos que lo han pasado tan
mal en estas últimas jornadas y que lo que necesitan es el
trabajo serio en estas circunstancias de todos nosotros, aten-
diendo cada cuestión por concreta o singular que esta sea.

Este es el compromiso ilimitado del gobierno de La
Generalitat, ilimitado de trabajo consorciado con el resto de
las administraciones e ilimitado, también, en el tiempo, por-
que estas cuestiones son de cierta gravedad en un momento

determinado, pero las consecuencias se pueden ir alargando
también durante las próximas semanas o los próximos
meses. Y, desde luego, el gobierno de La Generalitat estará
todos los días, todas las semanas y todos los próximos meses
con las personas que se han visto afectadas por esta riada.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

A continuació, té la paraula el síndic del Grup Parlamentari
Socialista.

El senyor Pla Durà:

Senyora presidenta. Senyories. Gràcies.
Voldria començar també les meues paraules mostrant la

solidaritat, com vaig tindre oportunitat de fer-ho el dimarts
allí en la zona afectada, a tots els familiars, a tots els ciuta-
dans que han sofert esta situació. Com vaig manifestar allí
també, crec que este no és espai de confrontació, este no és
un terreny de confrontació política. I, des del primer
moment, el Partit Socialista, amb la nostra responsabilitat,
hem insistit molt al Govern d’Espanya de la necessària
cooperació amb les administracions tant autonòmica com
local per a solucionar els problemes de la gent.

Per tant, no sent motiu de confrontació només una breu
referència, perquè crec que seria injust, crec que seria injust
centrar una part de la desfeta tan important que hi ha hagut
en el president de la confederació que és una persona sensa-
ta, coherent, coneixedora de la nostra comunitat i que ha tre-
ballat activament per a posar tots els mitjans i recursos per-
què esta situació no es donara. Però ha passat una desgràcia:
que ha plogut més que mai en 500 anys. Per tant, crec que
seria injust que això no ho deixara ací palés.

Per tant, dit això, senyor Camps, la Unió Europea ha
sigut i és i serà, segurament, fonamental per a Espanya i per
a esta comunitat. I, dintre de les institucions europees, el
Comité de Regions constituïx un fòrum fonamental de debat
i d’aportació de les regions per a temes tan transcendentals
com les infraestructures, el nostre desenvolupament, la nos-
tra cultura i la nostra llegua.

Els passats dies 10 i 11 d’octubre va tindre lloc el plenari
d’este Comité de les Regions on es van plantejar temes tan
importants per als valencians com el futur dels aeroports, les
xarxes europees de transport, la situació energètica, el canvi
climàtic o l’espai europeu d’investigació. I ahí van estar tots
els presidents de les comunitats autònomes que van vore en
este espai i en este fòrum una oportunitat immillorable per
exposar, defensar els punts de vista i les posicions sobre estos
temes. Van estar tots i vosté no va estar. I jo li pregunte: quina
és la raó per la qual el president de La Generalitat no va assis-
tir a eixa reunió del plenari del Comité de Regions d’Europa,
que es va celebrar a Brussel·les els dies 10 i 11 d’este mes?

La senyora presidenta:

Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Durante estos cuatro años he estado en cientos de reu-

niones defendiendo los intereses de nuestra comunidad. De
hecho, el momento emotivamente más importante, desde mi
punto de vista, fue en el Comité de las Regiones defendien-

Número 15 18.10.2007 Pàgina 368



do la presencia del valenciano, defenent la defensa del
valencià com a llengua oficial de la Unió Europea, cosa que
no estava fent, per exemple, el Govern d’Espanya, que
intentava que el nom de la nostra llengua no fóra el del
valencià reconegut dins de les institucions europees.
(Aplaudiments)

I tornaré i tornaré a estar també en el mes de gener en el
Comité de les Regions per a defendre un informe que se
m’ha encarregat a mi, com a president d’una regió europea,
de la Comunitat Valenciana, respecte de les circumstàncies
hídriques en regions amb problemes d’aigua. Per tant, he
parlat de la nostra llengua i vaig a parlar de les nostres
necessitats d’aigua, on tampoc tenim al nostre costat al
Govern d’Espanya, que també és qüestió de recordar-ho.
(Aplaudiments)

Al llarg d’estos quatre anys, independentment d’alguna
reunió puntual, he estat defenent a la Unió Europea qües-
tions fonamentals i, la veritat, no vullguera ser reiteratiu,
encara que parega que ho sóc, però tenim un problema, i és
que n’hi ha un govern, el Govern d’Espanya, el govern
socialista, que no està defenent a Europa qüestions fona-
mentals per al nostre futur.

Vosté ha parlat de la xarxa ferroviària transeuropea.
Doncs, bé, estem lluitant hui en la Unió Europea perquè des
de la Comunitat Valenciana, i també tot l’arc mediterrani, es
reconega, per un document que ha enviat el Govern
d’Espanya, que la Comunitat Valenciana té d’estar també
dins de la gran xarxa europea ferroviària d’alta capacitat,
tant de viatgers com de transport de mercaderies.

Tenim un problema, i és que el nostre interlocutor vàlid,
que és l’estat, que és el govern de la nació, no està defen-
sant, ni en matèria d’aigua ni en matèria de cultura ni en
matèria, també, d’inversions en infraestructures el nostre
pes i les nostres necessitats. I el govern de La Generalitat, a
través de la fundació València-regió europea, a través de les
presències contínues dels nostres consellers, dels membres
del govern, i també a través de la meua presència parlant
amb comissaris europeus, amb el president de la Comissió
Europea, en el Comité de les Regions, estem fent una defen-
sa constant dels interessos de la Comunitat Valenciana al si
de les institucions europees. (Aplaudiments)

Desgraciadament, no ho està fent el govern de la nació.
Espere que un sopar no siga una coartada per a no defendre,
per exemple, qüestions tan fonamentals com el transvasa-
ment de l’aigua de l’Ebre i el seu recolzament europeu.
(Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el senyor Pla.

El senyor Pla Durà:

Gràcies, senyora presidenta.
Jo no li he preguntat per un sopar, jo li he preguntat pel

desenvolupament d’un plenari que va tindre lloc dos dies
sencers, que, efectivament, tenia com a qüestió prèvia un
sopar, per cert, un sopar amb el president de la comissió, en
què van estar tots els presidents de comunitats autònomes
d’Espanya, llevat d’alguna excepció, en este cas la seua i
alguna altra, crec, però van tindre oportunitat tots de sopar
amb el president.

Però eixe no era el motiu de la meua pregunta, senyor
Camps. Jo li he preguntat: vosté tindria alguna raó, personal

o el que fóra, no passa res, però és evident que esta
Generalitat té altres persones que representen i que poden
defensar les posicions. Estaven parlant-se en eixe plenari del
Comité de les Regions de qüestions molt importants.

La xarxa transeuropea de transport és evident que es con-
forma sobre la base del criteri de la comissió, tenint en
compte les opinions de les regions. Això es va fer, fa uns
anys, siguent llavors comissària la tristament desapareguda
Loyola de Palacio, que tots recordem com a persona amb
afecte i estima, es va fer i es va aprovar el programa Quick
Start, en aquell moment, ni tan sols tenint en compte l’opi-
nió del Comité de les Regions, vam tindre la sort que for-
mara part d’eixa xarxa transeuropea de transport el corredor
ferroviari mediterrani. Eixa és una realitat inqüestionable.

Ara s’està treballant des de l’àmbit que correspon, que és
el del Govern d’Espanya, i sap i hem manifestat que des dels
socialistes valencians anem a defensar que el Govern
d’Espanya, amb intensitat i rigor, defense eixa posició. Però
seria bo que el Comité de les Regions també donara sentit i
coherència a eixa defensa, i havera estat bé que això s’have-
ra pogut fer amb la presència constant, forta i ferma dels
representants del meu govern, perquè vostés ací són el meu
govern també, el govern de tots els valencians, però meu
també, i m’havera agradat, efectivament, que eixes posi-
cions, com no podia ser d’altra manera...

Senyor Camps, vull recordar-li que cal ser justos respecte
a l’aportació de cada u. Jo no dic que vosté no haja anat a
defensar el valencià a Europa, que segurament ho ha fet. És
evident que el Comité de les Regions no decidix eixes qües-
tions. Sols per primera vegada en la història, per iniciativa
del govern socialista, es va presentar a Brussel·les un memo-
ràndum per a demanar que les llengües cooficials formaren
part de la dinàmica normal de les institucions europees. Això
s’ha fet amb un govern socialista, (aplaudiments) segura-
ment amb el suport de vosté, però s’ha fet amb un govern
socialista.

I vaig acabant. Mire, jo no vull buscar culpables. Només
li he dit, ¿per què no ha anat?, crec que s’ha perdut una bona
oportunitat. I acabe la meua intervenció agraint-li, a vosté i
al seu grup, el to i el tractament, des del punt de vista per-
sonal i polític, que han tingut estos dies en què he tingut de
sofrir un atac personal molt dur.

Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula el... Perdó, té la paraula (rient) l’honorable
president del Consell.

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyora presidenta, per donar-me la
paraula en este moment. (Rialles)

La defensa ha segut al llarg d’estos anys intensa i cons-
tant. M’agradaria, a més, que el pròxim mes de giner hi
haguera també persones representants del Partit Socialista
en el moment que jo defenga, com a president de la
Generalitat valenciana, les nostres necessitats hídriques en
les institucions europees. El convide que en eixa delegació
estiguen persones que representen el Grup Parlamentari
Socialista, el Partit Socialista.

És una qüestió de tots, la qüestió de la llengua, i el nos-
tre nom, que no estava en un moment, respecte de la defen-
sa del Govern d’Espanya, molt clar, i això ho sap vosté per-
fectament, el tema de l’aigua, el tema de la xarxa de trans-
port ferroviari transeuropeu, i tantes qüestions. Per exemple,
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també, quan parlem de la defensa de la nostra agricultura,
des del punt de vista fitosanitari, dels controls als ports d’ar-
ribada de cítrics d’altres llocs del món, la defensa també de
qüestions que tenen a vore amb la innovació, amb la inves-
tigació, el desenrotllament...

Hem fet un treball gran, importantíssim de defensa dels
nostres interessos. Queda per davant molt de camí també per
a continuar, cal fer estes relacions entre regions europees,
relacions amb institucions europees, relacions també altres
qüestions. De la mà..., m’agradaria moltes més vegades, de
la mà del govern de la nació, perquè, al final, el que té el pes
de la interlocució en la Comissió Europea són sempre els
governs de les nacions, però en el Comité de les Regions
també tenim la nostra presència. Som de les regions euro-
pees més dinàmiques i amb més contactes amb la majoria de
regions de tota la Unió Europea, som un exemple, a més, de
la pràctica quant a la integració i quant a la inversió en fons
que vénen d’Europa. Moltes regions tenen la Comunitat
Valenciana com un exemple a seguir.

Per tant, crec que tenim el nostre pes, un pes cada vega-
da més important i, en tot cas, m’agradaria moltíssim, amb
esta invitació que vosté m’ha fet respecte de la presència del
nostre govern, que representa els interessos de tots els valen-
cians, que també el Grup Parlamentari Socialista estiguera
defensant els nostres interessos hídrics quan jo presente l’in-
forme a favor de la Comunitat Valenciana en el Comité de
les Regions en matèria d’aigua.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula la il·lustre diputada senyora Salvador.

La senyora Salvador Rubert:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyories.
Davant la deixadesa que vostés exercixen envers les ins-

titucions i organismes europeus i del fet de no dotar la
Comunitat Valenciana de la dimensió en matèria d’acció
exterior permesa a la Constitució i a l’Estatut, ens sorprén el
volum de treballadors que hi ha a l’oficina valenciana de
Brussel·les, 42, xifra que contrasta amb la d’altres comuni-
tats autònomes: Castella-Lleó, 10; País Basc, 14; Catalunya,
19, inclosos els treballadors del Patronat Català Pro Europa,
que és equiparable a la Fundació Comunitat Valenciana-
Regió Europea.

El nombre és molt inferior, malgrat que la seua activitat
política en esta matèria és superior a la de la Comunitat
Valenciana. Proporcionalment, senyor Camps, té més treba-
lladors l’oficina de Brussel·les que diplomàtics el Ministeri
d’Afers Exteriors.

Senyor Camps, ¿quins objectius, reptes, resultats i
dimensió té l’oficina de Brussel·les que requerix eixe volum
de personal?

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Té la paraula l’il·lustre diputat senyor Rambla.

El senyor conseller de Presidència:

Gracias, señora presidenta.
Señora diputada, tengo que decirle, con toda satisfacción

y orgullo, que probablemente la delegación de la comunidad
en Bruselas sea la que realiza una mayor actividad dentro

del conjunto de delegaciones no solo de España sino de la
Unión Europea.

Participamos en numerosas iniciativas, cerca de cien
regiones europeas hemos consorciado actividades y le qui-
siera recordar que la delegación de Bruselas, en la que usted
dice que hay tanta gente trabajando, solamente hay un fun-
cionario de La Generalitat. El resto son personas que traba-
jan dentro de la Fundación Comunidad Valenciana-Región
Europea, aparte del director de la delegación, y, fundamen-
talmente, son profesionales de las distintas consellerias, de
distintas instituciones de la Comunidad Valenciana que acu-
den durante un período temporal a Bruselas para participar
en iniciativas, recoger fondos o, en definitiva, presentar pro-
yectos dentro de la Unión Europea, que hace que hoy poda-
mos decir los valencianos con orgullo que tenemos la mejor
delegación en Europa.

Muchas gracias. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Té la paraula, senyor Signes.

El senyor Signes Núñez:

Vosté ha parlat d’aigua, senyor president, el Grup
Socialista hem conegut que, en carta de la Direcció General
de Medi Ambient, Direcció A, de la Comissió Europea, diri-
gida en data 30 de gener d’enguany al director general de la
delegació de la Comunitat Valenciana en Brussel·les, José
Manuel Revuelta, i en relació a una denúncia presentada per
este en nom del govern de La Generalitat, la Unió Europea
desestima tot problema d’impacte ambiental del programa
AGUA, nega l’afecció de les dessaladores a les praderies de
posidònia i accepta el pla d’energies renovables que el
Govern d’Espanya planteja per al dessalatge, arxivant glo-
balment la queixa del seu govern.

Senyor president, ¿d’ara endavant pensa vosté i el seu
govern actuar respecte als temes esmentats d’acord amb
estes decisions de la Unió Europea?

Moltes gràcies.

La senyora presidenta:

Té la paraula el vicepresident del Consell, el senyor Rambla.

El senyor conseller de Presidència i vicepresident primer:

Senyora presidenta.
Senyor diputat, quina diferència d’actuació entre el seu

grup parlamentari i el nostre en relació a les institucions
europees. Mentres que totes les iniciatives i totes les actua-
cions que hem dut a terme des de la delegació valenciana o
els membres d’este govern o institucions emparades pel
Partit Popular en la Unió Europea totes busquen la defensa
dels interessos dels valencians, les seues, totes i cada una de
les seues participacions en Brussel·les se compten per tirar a
terra projectes importants per a la nostra comunitat: el trans-
vasament de l’Ebre, el transvasament del Xúquer al
Vinalopó, el transvasament de..., qualsevol iniciativa d’ai-
gua que té la nostra comunitat plantejada.

Però és que li dic més, en l’informe Camps que té de pre-
sentar en giner el nostre president, no hi va a haver ni una
sola participació de socialistes ni valencians ni espanyols ni
en defensa ni en contra, cosa que li dóna una mesura del seu
interés en estos temes. En canvi, sí que hi va a haver parti-
cipacions de regions de la Unió Europea defensant políti-
ques de transvasament.
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Jo els demanaria una cosa en relació a la Unió Europea:
el president Camps va estar o no va estar en eixa reunió del
comité de Brussel·les, però, per favor, vostés no hi vagen
més, perquè no porten res bo a la Comunitat Valenciana.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

A continuació, té la paraula la síndica del Grup
Parlamentari Esquerra Unida-Bloc-Verds-Izquierda
Republicana: Compromís, senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
El nostre grup, a banda de solidaritzar-se també amb tots

els afectats de les últimes riuades, vol plantejar-li, senyor
president, la següent pregunta: davant la riuada patida en la
zona dels municipis del Verger, els Poblets, Beniarbeig,
Calp, etcètera, quina és la valoració del Consell sobre la
influència en els efectes de la catàstrofe natural de la políti-
ca urbanística dels últims anys? Gràcies.

La senyora presidenta: 

Té la paraula el molt honorable president del Consell.

El senyor president del Consell:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora portavoz del Grupo Parlamentario

Compromís, las valoraciones las tienen que hacer y las
harán, a lo largo de los próximos días y semanas, los técni-
cos. Todos tenemos en nuestro fuero interno un sentimiento
de lo que ha pasado. Yo he tenido la ocasión de escuchar a
alcaldes, a concejales y a vecinos de los pueblos afectados y
me han dicho ellos, que son los que más conocen su muni-
cipio, su término municipal, la vida de sus pueblos mejor
que nadie, son los que me están contando, como lo están
contando a todo el mundo, desde su punto de vista y desde
su sentimiento personal, qué es lo que ha podido ocurrir.

En cualquier caso, como siempre ocurre en estos casos,
lo mejor es que al final los técnicos, con sus informes
correspondientes, nos digan cuál es el alcance y cuáles han
sido las circunstancias.

Lo que no tiene ningún sentido, ninguno, es que la ministra
responsable de todos los cauces, barrancos, ríos de toda la red
inmensa hídrica de nuestra comunidad, ni haya venido a ver
qué es lo que haya pasado y, además, se permita el lujo, desde
China, que amanece algo más temprano que en nuestra comu-
nidad simplemente por el giro rotatorio del planeta Tierra,
diga, diga… Por eso amanece un poco más temprano.
Entonces, se levanta por la mañana, nos lanza una especie de
anatema medioambiental y luego se dedica a sus cosas en
China. Esta ministra que está en la China debería intentar estar
aquí primero para ver qué es lo que ha ocurrido en su ámbito
de responsabilidad; segundo, para no insultar más a los valen-
cianos porque es la ministra que insulta a los valencianos.

En el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero hay dis-
tintas competencias repartidas entre ministros y se ve que a
esta ministra le dijeron «usted, lo que tiene que hacer duran-
te cuatro años es insultar a los valencianos», que es lo que
ha hecho de forma sistemática y permanente durante este
tiempo. (Aplaudiments)

Y en tercer lugar, y a falta de que los técnicos nos digan
exactamente, porque es lo responsable, qué es lo que ha ocu-
rrido —aunque en el fuero interno todos tenemos ya, más o

menos, una idea de lo que ha podido ocurrir— yo lo que
pedí fue una fotografía aérea para que ese urbanismo salva-
je, salvaje, nos dijese exactamente de qué estábamos hablan-
do. Y la verdad, sería muy interesante que usted también
viese esta fotografía, porque, posiblemente, parte de la inter-
vención que acaba de hacer y —estoy convencido— parte
de la que va a hacer, porque la va a hacer pase lo que pase
igual, a lo mejor modificaría en parte el sentimiento o la sen-
sibilidad respecto de la gran tragedia que han sufrido unos
convecinos, unos conciudadanos nuestros que no se mere-
cen despachar esta cuestión con un ataque entre partidos
políticos. (Aplaudiments)

La senyora presidenta: 

Té la paraula la senyora Oltra.

La senyora Oltra Jarque:

Gràcies, senyora presidenta.
Senyor president, per descomptat, les pluges ocorregudes

en els últims dies han tret a la llum un problema que el nos-
tre grup ha vingut denunciant des de fa anys, traslladant a
esta cambra els molts estudis que alerten sobre l’ús abusiu i
el creixement incontrolat d’urbanitzacions i infraestructures
i vosté, hui, ve ací a parlar-nos de conte xinesos, de la Xina.

La seua política urbanística s’ha sostingut exclusivament a
deixar de planificar —això ho han fet vostés— sabent, com
saben, que en el moment en què els poders públics abandonen
esta tasca el que estan fent és permetent que siguen altres, en
este cas promotors immobiliaris i constructors, els que es llan-
cen a ocupar eixa tasca que vostés deixen de fer.

La primera mesura que va adoptar el govern del PP va ser
canviar la definició d’usos de sòl atorgant categoria d’urba-
nitzable a tot el sòl que no fóra declarat sòl no urbanitzable
i imposant fortes restriccions a les declaracions de sòl no
urbanitzable per part de les administracions públiques.

I clar, d’aquelles pols estos fangs, senyor Camps, i mai
millor dit açò de fangs. Fangs als carrers, a les cases de la
gent, fang als camps, fangs sobre els records que han perdut
les persones que han patit la tragèdia i açò sí és una tragè-
dia, senyor president, no altres coses que vosté alegrement
titla com a tragèdies i estic referint-me a la seua intervenció
de la setmana passada; fang sobre els cors de la gent que han
vist com tota una vida és portada per l’aigua.

És cert que les pluges torrencials ocorren i que no depenen
dels governs, no depenen del seu govern, afortunadament.
Però no és menys cert que l’obligació dels poders públics,
dels polítics, dels governants, de vostés és dissenyar i aplicar
polítiques tenint en compte els imponderables, minimitzant
riscos, prevenint els efectes de les catàstrofes. Per contra, les
seues polítiques de deixar fer al mercat, als promotors, als
poderosos, la deixadesa de funcions de vostés no sols no pre-
venen les catàstrofes, sinó que les agreugen. La seua despreo-
cupació, la del PP, sí és catastròfica, senyor Camps.

Sé que no ignoren les opinions dels experts i els científics
que ja han parlat, com són el professor Olcina, el professor
Moltó o el professor Saval, de les universitats d’Alacant i de
la Politècnica de València —no sé si seran tècnics suficients
per a vosté, senyor Camps — per mencionar alguns dels que
han eixit a la palestra recentment per a tornar a dir el que han
repetit fins a la sacietat altres vegades i que, resumidament,
vénen a dir que el territori no suporta qualsevol cosa, no tot és
suportable i que si no es té en compte les restriccions que la
naturalesa imposa, perquè la naturalesa imposa eixes restric-
cions a l’acció humana, el que patirem els seus efectes serem
els valencians i valencianes.
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