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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 3 de desembre
de 2015. Comença la sessió a les 10 hores i 3 minuts. Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor Enric Morera i Català. Sessió plenària número 18. Segona i
darrera reunió.
El senyor president:
Senyories, si els sembla oportú, passarem a llegir la
declaració institucional pel Dia Internacional contra la
Corrupció, que tindrà lloc la setmana que ve i, tot seguit,
farem la sessió de control.
S’obri la sessió. (El president colpeja amb la maceta)
Declaració institucional pel Dia Internacional contra la
Corrupció. «El 31...» (Remors) Anem innovant en..., anem a
llegir la declaració institucional.
Declaració institucional amb motiu del Dia
Internacional contra la Corrupció
El senyor president:
«El 31 d’octubre de 2003, a New York, l’Assemblea General
de les Nacions Unides va aprovar amb la Resolució 58/4 la
Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció i proclamà el dia 9 de desembre Dia Internacional contra la Corrupció,
DPEOD¿QDOLWDWGHFRQVFLHQFLDULVHQVLELOLW]DUUHVSHFWHDDTXHVWD
problemàtica que afecta molts àmbits de les nostres societats i a
nivell mundial.
 ª$TXHVWDFRQYHQFLyTXHIRXUDWL¿FDGDSHU(VSDQ\DHO
de juliol de 2006, ja destaca en el seu preàmbul que la corrupció suposa una amenaça per a l’estabilitat i seguretat de
les societats, ja que perjudica les institucions i els valors de la
democràcia, l’ètica i la justícia, i compromet el desenvolupament sostenible i l’imperi de la llei. En aquest sentit, promoure
la integritat de les institucions i fomentar una cultura de rebuig
a la corrupció es contemplen com una necessitat que, junt
amb els principis de la deguda gestió dels afers i béns públics,
l’equitat, la responsabilitat i la igualtat davant la llei, inspiren
el compromís de la comunitat internacional en la lluita contra
la corrupció de la qual és producte l’esmentada convenció.
»La corrupció és una xacra que afecta de manera molt
negativa la legitimitat de les institucions, l’estat de dret, la
justícia i l’equitat, i que fa sentir el seus efectes especialment
sobre els més pobres. Es tracta d’un acte de violència simbòlica que ataca l’essència de la democràcia i suposa un obstacle per al nostre desenvolupament i benestar com a societat.
No en va, la lluita contra la corrupció en totes les seues
formes és contemplada per Nacions Unides com un element
IRQDPHQWDOSHUDODFRQVWUXFFLyG¶XQHVLQVWLWXFLRQVH¿FDFHV
responsables i inclusives necessàries per al compliment dels
objectius de desenvolupament sostenible.
»Les Corts, com a institució que representa el poble
valencià, no som aliens a la importància que té comptar amb
unes institucions íntegres i fomentar una cultura de rebuig
a la corrupció. Per tot açò i mitjançant aquesta declaració
institucional:
»Primer. Les Corts manifestem el nostre compromís amb
la tasca de trencar la cadena de la corrupció en totes les seues
formes i de fomentar la integritat i l’enfortiment de les nostres institucions.
»Segon. Les Corts s’uneixen a la commemoració internacional contra la corrupció i donem suport a totes les accions
de sensibilització que impulsen les Nacions Unides per
motiu del Dia internacional contra la corrupció.
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»I tercer. Les Corts conviden a totes les institucions de
La Generalitat, a les administracions públiques valencianes
i a tota la ciutadania en general a commemorar aquest dia, a
rebutjar la corrupció en totes les seues formes i a contribuir a
la lluita contra aquesta en tots els àmbits de la vida pública.»
Signat per tots els síndics, hui, Palau dels Borja, dia del ple
de les Corts Valencianes.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
Compareixença del president del Consell, senyor
Ximo Puig i Ferrer, per a respondre les preguntes
d’interés general per a la Comunitat Valenciana
formulades pels grups parlamentaris
(RE números 7.404, 7.402, 7.403 i 7.405)
El senyor president:
Senyories, passem al punt 10 del nostre... punt de l’ordre
del dia, que és la compareixença del president del Consell
per a respondre a les preguntes d’interés general per a la
Comunitat Valenciana formulades pels grups parlamentaris.
D’acord amb l’article 169, en primer lloc donarem la
paraula a la síndica del Grup Parlamentari Popular, senyora
Isabel Bonig, perquè formule la seua pregunta.
La senyora Bonig Trigueros:
Buenos días.
Gracias, señor presidente.
Señor presidente.
Señora vicepresidenta.
Miembros del Consell.
Voy a formular la pregunta de interés general, que no sé
si, como FGV o como Soberano, es cosa de hombres, pero
voy a formularla.
¿Cuándo piensa su gobierno poner en marcha el Programa
de desarrollo rural 2014-2020 cuyo retraso está restando
competitividad al sector agroalimentario de la Comunitat
Valenciana?
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies.
President del Consell… bon dia.
El senyor president del Consell:
Molt bon dia.
Molt bon dia, senyores i senyors diputats.
Senyories, el PDR es posarà en marxa el primer trimestre de 2016. Efectivament, amb dos anys de retard. I vosté
pot explicar millor que ningú per què dos anys de retard.
(Aplaudiments)
La senyora Bonig Trigueros:
Gracias, señor presidente.
Pues ahora se lo explico: porque hasta julio la Unión
Europea no lo ha aprobado.
Mire usted, señor presidente, darle la bienvenida…
(aplaudiments) a esta sesión de control respecto de la cual
usted ya empieza a dar síntomas de querer responder. Espero
que coja las palabras de su síndic portavoz, el señor Mata, y
habiliten el mes de enero, si es lo que quiere dar transparencia, para que el día 13 y 14 haya un pleno ordinario y una
sesión de control. (Aplaudiments)
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Le reconozco una cosa, señor presidente, que su Consell
vive exclusivamente…, tiene algo característico, vive exclusivamente del pasado, bien gestionando los proyectos que
dejó el Partido Popular, o bien buscando en el pasado.
Y respecto de los proyectos que gestionó el Partido
Popular, sabe usted que el sector agroalimentario es fundamental desde el punto de vista económico y social para esta
comunidad, y el Consell del gobierno del Partido Popular
realizó avances o consiguió avances importantísimos, como el
pacto en materia de agua o la aprobación del PDR 2014-2020
como ejemplo.
Recientemente nos hemos reunido con representantes
del sector y han manifestado su preocupación. Porque, mire
usted, el gobierno del Partido Popular aprobó un PDR con
450 millones de inversión en los próximos seis años; este
año, 192 millones de euros, sesenta y cinco más de lo que
estábamos obligados. Y yo le pregunto, señor presidente,
¿por qué si desde julio está aprobado todavía no han salido
las órdenes públicas…, se han publicado las órdenes de
ayuda a las que pueda acogerse el sector restando competitividad –agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre,
cinco meses–? Ese es el compromiso del Partido Popular.
Y, mire usted, nos sorprende, señor presidente, que haya
tanta dilación para estos proyectos que son básicos para el
sector agroalimentario y, sin embargo, haya tenido usted
tanta rapidez a la hora de dar otras subvenciones, por ejemplo a Carns de Morella. Su primer presupuesto, el primero,
una línea nominativa de 140.000 euros a Carns de Morella.
(Aplaudiments)
Señor presidente, convendrá usted conmigo que su síndic
portavoz, el señor Mata, en muy buen lugar no le dejó cuando dijo aquello de que si el presidente lo hubiese sabido, no
hubiese puesto esa línea. ¿Qué quiso decir el señor Mata, que
usted no conoce el presupuesto? ¿No conoce lo que pone el
presupuesto? O, ¿es que quiere hacer gala a su apellido?
En cualquier caso, señor presidente, aparte de explicar
los retrasos del PDR (remors) –tranquilidad–, del PDR, me
gustaría que…, le vamos a dar otra oportunidad, una nueva
oportunidad para que suba a esta tribuna y explique realmente qué hay detrás de Carns de Morella. ¿Por qué usted le dio
una línea nominativa de 140.000 euros?
Porque, mire usted, señor presidente, no sé si ha dicho
toda la verdad su vicepresidenta, el resto de miembros del
Consell a estas Cortes y, sobre todo, al pueblo valenciano,
señor presidente. Porque usted dijo, y así lo dijo su vicepresidenta, que esto era una empresa pública, y hoy sabemos que
es una empresa mixta, pública-privada.
Porque usted dijo, y dijo su vicepresidenta, que ocupaba
usted el cargo de presidente de Carns de Morella en su condición…, en su cargo de alcalde de Morella. Y hoy sabemos,
señor presidente, lo dice la prensa, que el Ayuntamiento de
Morella no tiene acciones, no tiene ninguna acción en Carns
de Morella y que usted continuó siendo presidente de Carns de
Morella después de dejar de ser alcalde.
Pero, es más, señor presidente, diga la verdad, porque hoy
sabemos que no ha dicho la verdad. Nos hemos ido al registro
mercantil y hemos sacado los estatutos de Carns de Morella.
El registro mercantil, la fe pública registral: lo que no existe
en el registro, no existe en la vida jurídica. Y el artículo 14.2
de los estatutos dice que el consejo de administración elegirá,
entre sus miembros, a un presidente, un vicepresidente primero y a un vicepresidente segundo. Pero nada dice que tiene
que ser un concejal o alcalde. Por lo tanto, usted no estaba en
calidad de alcalde, señor Puig. (Aplaudiments)
Y, además, usted aprobó el 29 de octubre dar una subvención a una empresa de la que era presidente y solo dejó
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la presidencia quince días antes de tomar posesión como
presidente de La Generalitat.
Señor Puig, ¿se acuerda en su debate de investidura de
estas frases? «Un president honrat per a un poble honrat.»
«Quiero un gobierno al servicio de todos los valencianos y
de las personas, por lo cual mi gobierno estará presidido por
la ética.» ¿Es ético, señor presidente, mentir a su gobierno y
a los valencianos? (Aplaudiments)
Espero, señor presidente, que no haga como lo que se
vivió ayer en las Cortes, que por unanimidad de todos los
grupos aprobamos una PNL, una declaración para buscar
soluciones a los 112 despidos del Servef, mientras que su
conseller de economía, a la misma hora, les decía que los
despedía. (Aplaudiments) ¿Van ustedes a respetar la voluntad
de las Cortes?
Muchas gracias, señor presidente.
El senyor president:
Moltes gràcies, senyora diputada.
President del Consell, per a respondre.
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyor president.
Senyora Bonig, si volia preguntar per Carns de Morella,
¡haver preguntat per Carns de Morella! I jo li haguera contestat. (Aplaudiments) Però és que... és que, a vore, ¿el PDR,
la política agroalimentària està residenciada en una xicoteta
empresa d’una xicoteta comarca rural? ¿Eixe és el futur del
PDR? Això és el que a vostés els importa l’agricultura, ¡no
res! (Aplaudiments) No els importa res absolutament. Ni
l’agricultura, ni l’economia... ni els importa res.
I jo ja sé que fa molts anys que el PP me vol portar a l’escorxador. Sí, fa molts anys, fa molts anys. (Rialles) El que la
va posar a vosté ahí, el senyor Fabra, també me volia portar
a l’escorxador, i ha acabat a la presó. (Aplaudiments) Pare
compte, ell ha acabat a la presó.
Mire, jo... sí que m’importa el desenvolupament rural i li
vaig a parlar d’allò que vosté m’ha preguntat. (Remors) Vaig
a parlar d’allò que m’ha preguntat, efectivament.
Mire, no hi haurà PDR 2014-2020 i hi haurà PDR 2016-2020.
Perquè, efectivament, ha estat la seua incapacitat, ha estat la
LQH¿FLqQFLDKDHVWDWODPDODJHVWLyGHOVHXJRYHUQHOTXHHQV
ha portat a esta situació.
L’anterior PDR acabà en el 2013 i, des d’aquell moment,
vostés han tardat dos anys en aconseguir que es complira la
normativa comunitària; dos anys enviant propostes que es
retornaven perquè ho feen malament; dos anys per a aconseJXLU¿QDOPHQWTXHV¶DSURYDUD
No puc entendre, senyora Bonig, per què en les sessions
de control, eixes de l’autobombo, perquè ara el grup del
president no pregunta, però és que vostés preguntaven i
ací hi havia grans fastos, ¿no?, en eixos grans fastos i gran
autobombo, ¿per què no li va preguntar vosté al senyor Fabra
això que me pregunta a mi? Perquè és que ell era el responsable. Eixa és la qüestió.
¿Què hem fet nosaltres? ¿Què s’ha fet des de la conselleria des d’este moment? S’han revisat les ajudes agroambientals, les ajudes de l’agricultura ecològica i les d’indemnitzacions de muntanya. ¿Saben per què? Perquè estaven totes
mal plantejades.
Hem impulsat les ajudes a la incorporació de joves agricultors, per a modernitzar explotacions, per transformar, per
comercialitzar, tot allò que ja s’havia avançat en altres comunitats autònomes, com ara Catalunya, Andalusia, CastellaLleó, però que ací no s’havia fet.
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Hem constituït també el comité de seguiment del PDR,
s’han situat els criteris de selecció de les operacions, s’han
posat en marxa tot el que és l’entramat de desenvolupament
del PDR. Perquè, ¿sap el que passa? Que les coses cal ferles bé, perquè si no, arriben les multes de la Unión Europea.
(Aplaudiments) Arriben les multes, i la consellera ha d’anar
després a vore si ho podem resoldre.
I mire, vostés han estat tres anys sense convocar ajudes
per modernitzar explotacions, dos anys sense convocar ajudes per a la incorporació de joves, dos anys sense convocar
ajudes de modernització en la indústria agroalimentària, han
abandonat a la seua sort l’Institut Valencià de Recerques
$JUjULHVKDQFRQVWUXwWHGL¿FLVTXHKDYLHQGHVHULQVWLWXWVWHFnològics que estaven absolutament buits, sense cap personal.
Vostés, senyora Bonig, sí que han restat credibilitat, competitivitat i capacitat al sector agroalimentari. (Aplaudiments)
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El senyor president:
Señoría.
El senyor Ibáñez Bordonau:
Como le he dicho al principio, el circo se ha acabado.
¿Cuándo piensa dimitir, señor Puig?
El senyor president:
Molt bé.
Per a respondre té la paraula… Demane una miqueta de
silenci per a poder escoltar la resposta.
Té vosté la paraula, vicepresidenta.
La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:

Mire, retard, retard i incapacitat per aconseguir també el
suport per a este PDR del Govern d’Espanya, del govern del
senyor Rajoy. En el període 2007-2013 per al PDR valencià
el govern del «maldito Zapatero» va destinar 195 milions
d’euros. El de Rajoy, per a este nou, només en pressuposta 24
milions. Si un era «maldito», este no sé el que serà. Però bé.
Andalusia, Andalusia, 507 milions. A Castella-la Manxa,
305 milions. A Galícia, 236 milions. A Múrcia, 58. Només
les Illes Balears, que estem en eixe destí mediterrani, junts,
en té menys que nosaltres.
Estes injustícies han d’acabar. I mire, han d’acabar en tots
els àmbits. I també ha d’acabar en el PDR. I per això li anuncie que demà li proposaré, demà li proposaré al Consell de
la Generalitat valenciana que s’inicie el procediment per tal
de presentar un recurs d’inconstitucionalitat als pressupostos
JHQHUDOVGHO¶HVWDWSHUO¶LQIUD¿QDQoDPHQWLWDPEpXQDDFFLy
per recórrer (aplaudiments) en la via contenciosa administrativa els actes que per acció o per omissió atempten a la
igualtat dels valencians. Espere que em recolze.
Gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, president.
Senyor Rubén Ibáñez, té vosté la paraula.
El senyor Ibáñez Bordonau:
(Inoïble) … este grupo ha pedido su comparecencia por
Carns de Morella y usted ha huido. Puig fuig. Hoy le hemos
preguntado por Carns de Morella y usted ha vuelto a huir. Pero
mire, señor Puig, el circo se ha acabado, el circo se ha acabado.
Usted votó un proyecto de presupuestos con una subvención
a una empresa que presidió, y nos mintió. Usted dijo que era
presidente por ser alcalde, y nos mintió. Usted dijo que era el
ayuntamiento quien participaba en esta empresa, y nos mintió.
Señor Puig, el registro mercantil no miente. Usted sí. El
registro mercantil dice que usted participó en la escritura
fundacional en su propio nombre y derecho, no en representación del Ayuntamiento de Morella. Usted ha engañado a
esta cámara, a los valencianos y al gobierno que ha dado la
cara por usted.
Usted no pasaba por allí. Usted fundó Carns de Morella
en su propio nombre y derecho, según el registro mercantil.
Y ahora, como presidente, pretende darle una subvención.
En su investidura dijo: «Mi compromiso es liderar un
gobierno desde la dignidad del comportamiento y la sinceULGDGGHPLVD¿UPDFLRQHVª&LQFRPHVHVGHVSXpVVXDFWLWXG
no es ética, su comportamiento no es digno de ser presidente
\VXVD¿UPDFLRQHVQRVRQVLQFHUDV
Señor Puig, faltan verdades, dignidad, ética, y sobra usted.

Gràcies. Bon dia.
Gràcies, senyor president.
Bueno, el circo no se ha acabado. Mentre vostés convertisquen les sessions de control en un circ com estan fent hui
ací. (Aplaudiments)
Anem a vore. Una altra volta, una altra volta pedagogia,
una altra volta Barrio Sésamo? Doncs una altra volta Barrio
Sésamo.
Anem a vore, vostés entenen la diferència, vostés...
Tranquils. (Veus) Tranquils! Vostés entenen la diferència
entre ser un accionista i estar en representació d’una empresa
pública? (Veus) No l’entenen, ja veig que no l’entenen. Però
vostés no s’adonen que no és el mateix estar representant la
part pública, la part pública (veus) …
El senyor president:
Un segon, vicepresidenta, un segon.
Senyories, els demane que guarden silenci per escoltar la
resposta.
Pot vosté continuar.
La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:
Sap vosté per què no ho entenen? Perquè vostés seguixen
sense entendre la diferència entre allò públic i allò privat.
(Aplaudiments) Perquè vostés seguixen sense entendre-ho.
Per això no ho entenen.
I vostés seguixen sense pagar a Fira València, perquè pensaven que no anaven a pagar mai. (Aplaudiments) I vostés,
vostés, al davant de Fira València, sí que li pagaven un milió
i mig a Orange Market, que sí que era una empresa privada,
que després a vostés els feia les campanyes, i per això vostés
no acaben d’entendre com els 20.000 euros de l’Àgora, que
tampoc han pagat, perquè vostés confonen privat, PP, amb
institucions públiques. I en este cas ho hem explicat mil
vostés, públic-públic. Vostés, públic-privat. Eixa és la diferència. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, vicepresidenta.
Demane silenci també per escoltar l’orador del Grup
Popular. Demane una miqueta de silenci i contenció.
Senyor Ciscar, té vosté la paraula.
El senyor Ciscar Bolufer:
Senyor president.
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En l’assumpte de l’escorxador de Morella, vaja paper,
vaja paper que li costa fer a la seua vicepresidenta.
Mire, el dia 12 va dir que era necessària la subvenció per
a subministrar carn ecològica als hostalers valencians. Va la
setmana següent la consellera d’agricultura i inaugura l’escorxador ecològic de Mercavalencia. Més propet. En aquella
sessió, en aquella sessió, (veus) va dir també que vosté presidia l’empresa en qualitat d’alcalde. Ara hem vist el que diu
el registre mercantil.
Miren, la veritat és que han de donar moltíssimes explicacions d’açò. Com també han de donar moltíssimes explicacions d’una altra qüestió, els vint-i-cinc enginyers tècnics agrícoles que han sigut despedits. Es queixen que no tenen gent
per a tramitar les ajudes i per a controlar les ajudes europees.
I han despedit vint-i-cinc persones. Paralitzen el PDR, paralitzen el PDR i, no obstant, despedixen persones que podrien
agilitar-lo. Eixa és la realitat.
Que, per cert, i la pregunta és: on estan publicades estes
ordres d’ajudes, eixes línies d’ajudes que vosté ha dit ací dalt
TXH HVWDQ HQ PDU[D" (Q TXLQ EXWOOHWtR¿FLDO HVWDQ SXEOLFDdes? Perquè en el DOCV no estan publicades.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, senyor Ciscar.
Per a respondre, l’honorable consellera d’agricultura,
Elena Cebrián, té la paraula.
La senyora consellera d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural:
A ver. Empiecen a hablar con precisión. Esas veinticinco
personas no han sido despedidas, eso correspondía a un
contrato que ustedes prepararon por seis meses, únicamente seis meses. No se puede renovar, no se puede renovar.
(Aplaudiments) No se puede renovar. Porque a ustedes no
les interesaba tener personal de estructura en la conselleria,
en la función pública, gente que pudiera hacer bien su labor.
Eran seis meses, seis meses, se acaba y ahora ya hemos
estado…, ya tenemos diez personas más autorizadas en concepto de interinos, porque eso es reforzar la estructura de la
conselleria, una conselleria que han dejado descapitalizada,
como erial, sin capacidad para hacer prácticamente nada.
(Aplaudiments)
Tenemos en trámite también otra autorización de diez
personas más. Y poco a poco se irá reforzando la estructura
de la conselleria. No con parches, como hacían ustedes, ni
tampoco engrosando empresas públicas a base de contrataciones de amigos. (Veus i aplaudiments)
El senyor president:
Moltes gràcies, consellera.
Senyories, continuem el nostre treball amb la pregunta
que formularà el síndic del Grup Compromís, l’il·lustre
diputat Fran Ferri, al president del Consell.
Senyor diputat, quan vosté vullga.
El senyor Ferri Fayos:
Molt bon dia, senyories.
Senyor president, em permetrà la deferència que salude
avui quatre regidors del meu poble i que ens acompanyen,
que són de tres partits diferents. Benvinguts a esta casa que
és vostra també. (Aplaudiments)
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Senyor president, el nou govern ja ha completat cinc
mesos de gestió i cal que agafem perspectiva i mirem per
a recordar per què es va obrir esta etapa. El 24 de maig els
ciutadans i les ciutadanes valencianes van decidir dir «prou».
I a què van dir prou els valencians i les valencianes? A un
govern incompetent en la gestió pública, a un règim injust
amb els més vulnerables i també a un partit infestat per la
més profunda de les corrupcions.
Van dir «prou» a una manera de fer i de governar que
durant vint anys va situar la nostra terra a les portades de tot
el món, però pels escàndols. El 24 de maig els valencians i
les valencianes van decidir obrir una nova etapa de diàleg,
transparència i polítiques per a les persones. I a alguns els
molesta precisament això, que el nou govern estiga complint
els seus compromisos amb les persones.
Parlar de transparència i de lluita contra la corrupció
incomoda el Partit Popular. Pot ser per això van dinamitar
les polítiques de transparència presentant una esmena que
d’aprovar-se acabaria amb els PROP, amb el Servei d’Inspecció de Serveis o el portal de transparència.
Eixa incomoditat a la qual em referia es transforma en
molèstia quan parlem de cooperació, quan parlem de la gestió del Partit Popular de la cooperació. Per tant, passem de la
LQFRPRGLWDWDODPROqVWLDL¿QDOPHQWDODLPSRVWXUD
Impostura com la que trobem en l’esmena 1.480, del
Partit Popular, als pressupostos, en què proposen afegir el
següent paràgraf: «incrementar las cantidades destinades a la
cooperación garantizando que el dinero público se destine a
programas de cooperación y no tanto a la estructura administrativa». (Veus i aplaudiments)
I jo em pregunte: els 833.409 euros destinats a pous
d’aigua potable a Nicaragua acabaren en cooperació o en
despesa administrativa? Ni una cosa ni l’altra. Van acabar en
la butxaca del senyor Blasco i del senyor Tauroni, del Partit
Popular.
Una altra pregunta: els 345.000 euros del Pla de desenvolupament agrícola i ocupació de la dona de Monteplata van
ser destinats a cooperació o a despesa administrativa? No
senyor, ni una cosa ni l’altra, a Blasco i a Tauroni.
Els 297.000 euros del Projecte violència sexual i explotació laboral dels xiquets de Malabo, o els 332.000 euros
per l’impuls de la (inintel·ligible) ... alimentària i el suport
a la dona en Camerún i els diners destinats a la cooperació
i a la construcció de l’hospital d’Haití després del desastre
del terratrèmol que va causar més de dos-cents mil víctimes,
on van anar a parar? A programes de cooperació no! A despeses administratives tampoc! Ja els ho dic jo: van anar a
parar a sangoneres emparades pel poder, pel poder del Partit
Popular. (Aplaudiments)
I ací cal deixar clar on estava cadascú. No podem deixar de parlar de la resolució del cas Blasco, que diu que va
ser també causa que una gran part de la societat civil es va
plantar amb valentia, però també incloent-hi tres diputades
d’estes Corts que van assumir que contra la por, sense por.
I mentrestant què deien les senyories del Partit Popular?
'HLHQDoz©3XHGHVFRQ¿DUFHQWUDGRVHQWLª(L[DpVODGLIHrència. Viure vol dir prendre partit. I nosaltres sempre l’hem
pres per la justícia, la decència i la dignitat del nostre poble.
Senyor Puig, gràcies al treball de tantes i tantes persones
hui Blasco està en presó i els tribunals han dit que ha de tornar
1,6 milions d’euros. Des de Compromís defensem que eixos
diners han d’anar a parar allà d’on no haurien d’haver eixit, a
la cooperació.
Segurament, senyor Puig, no serem els únics, no seran
els únics diners que recobrarem. En esta voràgine de confusió entre els diners i els diners privats, senyora Oltra, que

