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El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Continuarem amb les preguntes. Ara la que formula el
senyor David García.

El senyor García Gomis:
Muchas gracias, presidente.
Señor Puig, le repito la pregunta que no entendieron o no
quisieron entender. En esta cámara, varios de los diputados
que sustentan a su gobierno y a usted han ido realizando
unas acusaciones hacia nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, tanto verbalmente como por escrito.
La última y más grave, la acusación de la presencia de
elementos de ideología nazi y fascista organizada dentro de
los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y la exigencia
de su desarticulación. Así como la acusación de que había
connivencia de algunos elementos de los cuerpos y fuerzas
de seguridad del estado con grupos de ideología nazi, cuestionando gravemente su profesionalidad e imparcialidad.
Y en esa intervención aseguró que los ciudadanos tenían
más miedo a la policía que a los neonazis. Como no es la
primera vez que Compromís ataca a la policía nacional y a la
Guardia Civil, todo señala a una estrategia muy definida.
Por eso le pregunto, ¿va usted a reprobar a dicho partido
y a dichos diputados? ¿O está de acuerdo con los ataques
y acusaciones vertidos por Compromís, como las que les
acabo de señalar, hacia nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado?
Y, por si no me han entendido muy bien, el presidente tiene
mi pregunta por escrito para que usted la lea y la entienda.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyor David García, es una sessió de control al Consell,
del que fa el Consell. Però, en tot cas, veig que l’honorable
consellera de justícia ha demanat la paraula i ella serà la que
li contestarà.

La senyora consellera de Justícia, Interior i Administració
Pública:
Sí.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Quan vosté vullga, consellera.
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La senyora consellera de Justícia, Interior i Administració
Pública:
Gràcies, president.
Mire, señor García, yo voy a contestarle porque quiero que
quede claro en esta cámara que este Consell respeta, agradece y apoya el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad en este país y el que están haciendo, en estos momentos de pandemia, en esta comunidad.
Estamos trabajando con ellos desde el respeto, desde la lealtad, con sumo rigor, para hacer frente a una situación, como
ustedes saben, sin precedentes. Y, por tanto, no somos,
desde luego, responsables de lo que cualquiera como ciudadano, a título particular y en el marco de su libertad expresión, aunque no lo compartamos, realice.
Pero yo quiero dejar claro en sede parlamentaria nuestro
apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad y nuestro reconocimiento por todo el trabajo que están realizando, sobre
todo en estos momentos.
Gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, consellera.
Senyories, continuarem amb la sessió de control. Ara amb
la pregunta que formula la síndica del Grup Parlamentari
Unides Podem, la il·lustre diputada Naiara Davó. (Veus)
Escoltarem la pregunta de control de la síndica del Grup
Parlamentari Unides Podem.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Davó Bernabeu:
Gràcies, president.
Bon dia, senyories. Bon dia, Consell.
President, aquesta serà l’última sessió de control d’un any
molt dur, on les valencianes i els valencians han vingut fent
esforços, tots els possibles, per combatre la COVID.
I on des de les institucions hem sigut també corresponsables, primer, desplegant totes les mesures de l’escut social,
lluitant per eixe canvi tan necessari en les polítiques europees per garantir una forta inversió pública i establint totes
les mesures sanitàries possibles per acabar de guanyar a la
pandèmia.
Ara arriba la vacuna, que serà un factor determinant per
poder derrotar a la COVID i començar a eixir d’aquest llarg
túnel. I, tot i la deslleialtat envers al seu país d’alguns dels
partits de l’oposició, hem anat donant resposta i hem de
continuar donant eixa resposta.
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Fa dos dies va eixir el president del govern anunciant el primer
gran pla de vacunació al nostre país, amb un calendari d’inici
al gener i amb 13.000 punts de vacunació disponibles. Serà
una estratègia única per a tot l’estat, però participada.

Hem de continuar multiplicant els esforços, com dèiem, per
garantir la seguretat i la protecció de les valencianes amb
mecanismes i criteris objectius de gestió i de control sobre la
vacuna, igual que hem fet amb la resta de mesures sanitàries.

I, des de la Generalitat, hem de poder coordinar-nos amb
aquest govern central per a assegurar que totes les valencianes puguen accedir amb garanties i amb seguretat als
punts de vacunació. I ens cal posar tots els recursos que
siguen necessaris tant per a informar a la població com per
a assegurar l’eficàcia i el control del conjunt de la vacunació.
Calendari, monitorització i control sanitari sostingut per als
propers mesos va a ser necessari.

Però, sobretot, ho hem de fer perquè la gent siga conscient que les institucions públiques sempre estaran al seu
costat per a protegir-les. Haurem de treballar per desplegar
un pla complet valencià, coordinat amb l’estatal, que puga
incloure metges especialistes, personal sanitari per poder fer
el seguiment, per poder posar els centres d’atenció primària
a disposició.

I és que, al final, aquesta pandèmia ens ha donat moltes
lliçons i ens ha mostrat també veritats dures, algunes que ja
les sabíem i que ens les ha acabat de plantar, que les cures
–curar i cuidar–, tan imprescindibles per al sosteniment del
nostre sistema, continuen sent poc reconegudes, precaritzades i feminitzades, que la sobrecàrrega recau en les dones
i que la vida al servei de l’economia s’han fet paleses quan
han arribat els moments de màxima tensió.
I ens està també destapant una altra veritat més incòmoda i
és cert escepticisme social en torn a aquesta primera vacunació. Les dades de les darreres enquestes són clares. Al
setembre, el 70 % de les espanyoles estava disposada a
vacunar-se. Ara, no arribem al 40 %.
I és normal, perquè les darreres setmanes hem vist una
carrera entre multinacionals farmacèutiques que ha sigut
vergonyosa. Que ha sigut vergonyosa perquè era una carrera
pel preu de les accions en la borsa i que, a més, resta credibilitat a la ciència.
Eixien diverses farmacèutiques anunciant una eficàcia del
90 % primer i després del 95 %, perquè eixia una altra anunciant que la seua tenia el 95 %.
Unes farmacèutiques que, quan van anunciar les seues vacunes, les accions en borsa es disparaven i el CEO de Pfizer
venia la majoria de les seues accions el mateix dia per valor
de 4,7 milions d’euros. La vicepresidenta de la mateixa
companyia feia una operació financera sense precedents,
venent 43.000 accions.
És un espectacle que, acompanyat de les insinuacions de
l’extrema dreta, alimenta la desconfiança social. Semblava
que el benefici privat en els mercats estava per damunt de
la necessitat de curar-nos i d’acabar amb la malaltia. I és un
espectacle que no podem tornar a repetir perquè és molt
perillós.
Una volta més, allí on han fallat els mercats financers, haurà
de donar resposta l’administració pública, perquè, si hem
aprés alguna cosa amb aquesta pandèmia, és que la cooperació és millor que la competició i que la fortalesa del sector
públic és imprescindible i, en aquest cas, qüestió de vida.
Des d’un principi, crec que haurien d’haver posat tot
el potencial investigador del món al voltant de centres
d’investigació pública per a oferir certeses necessàries i
reforçar la confiança en la ciència, perquè, al final, el que
desordena la competència financera ho hem d’arreglar
nosaltres des de les institucions públiques.

I haurem de continuar, com sempre ho hem vingut fent
amb la gestió d’aquesta vacuna, posant tots els recursos
disponibles.
Per això hui, president, li portàvem aquí aquest tema que va
a ser central i essencial al llarg dels propers mesos, perquè
hem de tindre un pla per convertir qualsevol dubte en
certesa, un pla per a acompanyar a tot el nostre poble.
Per això hui li preguntem, president, com es prepararà i
coordinarà la Generalitat Valenciana amb el govern central
per dur endavant aquest pla de vacunació.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Doncs escoltarem tot seguit –i amb eixa resposta finalitzarem la sessió de control– la resposta del president del
Consell, al qual done des d’este moment la paraula.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyora Davó.
Efectivament, vosté ho ha plantejat. Li agraïsc molt esta
reflexió, perquè, efectivament, és que el més important que
ens ha de passar en els propers mesos és precisament –les
vacunes són una realitat– com es vacuna la immensa majoria
de la ciutadania en este proper any.
La crisi que va provocar la COVID-19 ens va situar en un
escenari en el qual ens enfrontàvem a un virus que no tenia
vacuna ni tampoc els tractaments adequats.
Des del primer moment, la Generalitat ha posat en marxa els
mecanismes necessaris per a fer front a esta pandèmia. Hem
anat adaptant les mesures per a protegir la salut i la seguretat dels ciutadans amb la finalitat de contindre el virus.
L’anunci ja de que hi ha una sèrie de vacunes que poden
estar aprovades pels mecanismes regulatoris el més ràpidament possible, això ens obri l’esperança després de tanta
desesperança.
Certament, el que vull dir ja des de l’inici és que durant molt
de temps anem a conviure encara amb la pandèmia. I tot i
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que tinguem vacunes haurem de mantindre moltes de les
qüestions que estan en estos moments en vigència. Però el
que és ben cert és que a la fi del túnel ja hi ha llum.

treballadors de la sanitat pública valenciana, en els metges,
en tots, en els infermers i infermeres, en tots els que de veritat van a encapçalar tot este procés.

I, certament, eixa és la qüestió central, sense dubte. Vosté
plantejava el tema del pla de vacunació. I vam tindre la
comissió que s’ha fet des de la conselleria de sanitat, que
participen més de vint persones dels distints departaments
i que està liderada fonamentalment per la conselleria i per
la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i ahí és on resideix en gran mesura este pla de vacunació, que té una gran
solvència perquè les vacunòlegs valencians han treballat
molt i molt bé durant anys i anys.

Estan treballant ja amb garantia i el que és ben evident és
que els avala l’experiència. I els avala que aquest any hem
aconseguit que la campanya de la grip siga una campanya
exitosa. Però que encara necessitem que eixe 37 % de
persones més vacunades augmente, perquè això també ens
aliviarà tot el que és l’estrés sanitari els propers mesos.

I ara s’està demostrant, precisament en este any, que en
este any s’està batent, com deia abans, un rècord respecte a
la vacuna de la grip. Vacunar-se de la grip, que encara estem
a temps i que vull aprofitar aquesta intervenció per dirlos a les persones que no s’han vacunat que encara estem
a temps i que és molt important vacunar-se, això encara
demostra que tenim un sistema ben organitzat.
I el lideratge d’allò públic en esta qüestió és fonamental,
perquè, efectivament, la mercantilització existeix i hi han
pràctiques que podrien ser d’una altra manera.
Però el que està clar és que, a la fi, les vacunes que van
a arribar a la ciutadania són vacunes segures, perquè
serà l’Agència del Medicament Europeu i l’Agència del
Medicament Espanyol les que donaran la formalització.
I també és molt important saber que eixa distribució,
que serà gratuïta, és una distribució que ha estat i estarà
sempre garantida per allò públic, pel govern, pels governs,
en este cas, tant el Govern d’Espanya com el govern de la
Generalitat. En estos moments s’està procedint, efectivament, a tot el treball logístic, que és molt important.
Com saben vostés, la majoria de vacunes tindran dos vegades que s’han de situar en cada persona. Per tant, en esta
primera instància a la Comunitat Valenciana li van a correspondre en aquelles que ha comprat ja el Govern d’Espanya
400.000, el qual significarà que hi hauran 200.000 persones
que seran vacunades.
I la segmentació de les prioritats és ben clara: residències,
tant residents com treballadors i treballadores, sociosanitaris, sanitaris en general i, després, persones més vulnerables.
Eixa serà la primera acció que nosaltres pensem que a l’inici de
la primavera pot estar acabada. Des d’eixa perspectiva, a partir
d’eixe moment i a partir que altres vacunes es posen també a
disposició del Govern d’Espanya, a través de la Unió Europea i,
després, en la Comunitat Valenciana, continuarem tot i pensant
que en l’any 2021 siga un any definitiu per a la vacunació.
La vacunació no serà en principi obligatòria però també val
a dir que ja n’hi han països que han dit –i la Unió Europea
pot prendre eixa decisió– que per a transcórrer amb normalitat dins de la unió siga necessari la vacunació. I eixe certificat, sense dubte, serà un certificat públic i serà un certificat
amb garanties.
Per tant, jo crec que estem en un moment encara molt
difícil, molt delicat, però jo confie absolutament en els

Moltes gràcies. I, sobretot, crec que, com vosté deia, hem
de fer una crida a la reflexió i a la unitat d’acció en favor de
les vacunes segures i en favor del sistema públic de salut
que, malgrat tot, ha demostrat el seu vigor i la seua enorme
fortalesa.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.

Declaració institucional de les Corts Valencianes de
reconeixement de la identitat cultural de Manises i de
declaració d’aquesta com a ciutat valenciana de la ceràmica

El senyor president de les Corts Valencianes:
Convidem el Consell a que ens acompanye en la lectura de
la declaració institucional que tot seguit llegiré. I passaríem
a votacions. Senyories, saludem abans que res a l’Ajuntament de Manises que ens acompanya des de la sala Vinatea
–no poden estar ací presents–, encapçalat pel seu alcalde, el
senyor Jesús Borràs, que està seguint la retransmissió de la
sessió des de la sala Vinatea.
El passat 19 de novembre del 2020 la Junta de Síndics
tingué coneixement de l’escrit presentat a estes Corts
per l’Ajuntament de Manises, signat per tots els grups del
consistori. I la junta per unanimitat aprovà la següent declaració institucional:
«Manises és una ciutat reconeguda mundialment per la seua
ceràmica. L’activitat ceramista realitzada a la població no
s’ha vist mai interrompuda durant els més de set-cents anys.
»I prova de la seua projecció és que les peces de ceràmica
manisera han estat i estan presents als cinc continents i als
principals museus d’art del món.
»El passat 29 d’octubre el ple de l’Ajuntament de Manises
aprovà per unanimitat una declaració institucional en què es
recollia el passat, el present i el futur de la ceràmica manisera i s’instava a reconéixer el municipi com a Manises, ciutat
valenciana de la ceràmica”.

