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Té la paraula l’il·lustre diputat David García per a formular la
pregunta al Consell.
Senyoria...

El senyor García Gomis:
Muchas gracias, presidente.
Un caballero legionario relató ayer cómo rescató a
Mohamed, un niño de siete años, helado y muerto de miedo,
engañado por la policía marroquí para cruzar la frontera,
porque iba a ver un partido de Cristiano Ronaldo.
Señor Puig, la señora Oltra, con su mensaje de ayer, se
convierte en la [tonta útil],1 la colaboradora necesaria de un
régimen de un sátrapa que utiliza a sus ciudadanos como
armas y los arroja incluso al mar, incluidos a bebés, (soroll de
papers) para presionar a España y a Europa. Con ese mensaje
irresponsable, ustedes se convierten en cómplices necesarios.
Señor Puig, le pregunto, ¿los menores usados como carne de
cañón por el régimen extorsionador marroquí considera que
tienen que estar con sus padres, (soroll de papers) de cuyas
manos han sido arrebatados, o tienen que estar en las inseguras e irresponsables manos de la señora Oltra, que no
quiso investigar, ya que ocultaron un caso de menores?
Por cierto, anoten, 965 512 413. Ese teléfono se ha facilitado para que los padres de las familias marroquís que sus
hijos han sido robados por el ejército y la policía marroquí
traten de buscar a sus hijos. Si usted, señora Oltra…

Pàg. 3824
La senyora consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives:
Moltes gràcies.
Vosté ha mostrat esta foto, que supose que li obri la carn
a tot el món. Esta invasió de bebés amb els seus bolquers i
amb els seus xuplons.
Mire, el que se va a fer, entre altres coses perquè el govern
de Ceuta ha demanat ajuda, és que les comunitats autònomes el que anem a fer és acollir a aquells xiquets i xiquetes que, en este moment, estan en el sistema de protecció
en la ciutat autònoma de Ceuta perquè, amb els que acaben
d’arribar, se puga fer tot el que és la investigació sobre la
història d’eixe xiquet o eixa xiqueta, si està la seua família
buscant-lo i, en eixe cas, poder-lo retornar a les seues famílies. Això és el que se va a fer, perquè això és el que fa un
país decent.
I, per tant, la resta de comunitats autònomes el que anem
a fer és ajudar-li al govern de Ceuta. Perquè, sempre que
un govern autonòmic, independentment de qui el governe,
ens ha demanat ajuda a esta comunitat, ens ha tingut al
costat, com ho va tindre Melilla, com ho va tindre Canàries,
ara ho té Ceuta i qualsevol govern ho tindrà, perquè només
se construïx un estat decent amb la base de la col·laboració
interinstitucional i entre les comunitats autònomes. Ho hem
fet i ho seguirem fent, per una qüestió humanitària i per una
qüestió de solidaritat amb l’estat espanyol. I així és com se
contruïx un país decent. (Aplaudiments)

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

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

Continuarem amb la sessió de control, ara amb la pregunta
que formula, en nom del Grup Parlamentari Unides Podem,
la síndica, la il·lustre diputada Pilar Lima.
Quan vosté vullga.

El senyor García Gomis:
…quiere ser cómplice, séalo usted, no implique a los alicantinos ni a los valencianos ni a los castellonenses.
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyoria, esborrarem del diari de sessions l’expressió «tonta
útil». Crec que no és apropiat utilitzar insults en esta cambra.
(Veus) Se poden expressar totes les idees, sense faltar ni
caure en insults gratuïts.

La senyora Lima Gozálvez:
Bon dia.
Señor president.
Miembros del Consell.
Señorías.

Té la paraula la vicepresidenta del Consell.

Menos mal que tenemos un gobierno progresista, respetuoso con los derechos humanos, una tierra de acogida.
Menos mal que podemos recibir a los niños y niñas adolescentes inmigrantes. Gracias, señora Oltra, por ofrecer nuestra tierra para cuidarlos.

1
Expressió retirada per ordre de la Presidència, en compliment de
l’article 105.3 del Reglament de les Corts Valencianes.

Centrándome en mi intervención de hoy, creo que tenemos
la responsabilidad de tomar las decisiones de las que dependerá qué planeta queremos dejar a las futuras generaciones.
Será nuestro legado y es nuestra obligación velar para que
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esas decisiones se tomen pensando en el interés general y
no en el de unos pocos.
Yayo Herrero dice que no hay economía ni tecnología ni políticas ni sociedad sin naturaleza y sin cuidados. Todos nosotros
y nosotras dependemos de este planeta para respirar, dependemos de este planeta para vivir, para nuestra movilidad, para
comer y para producir. Esto es algo innegable.
Pero si miramos hacia el pasado, un pasado gris, vemos que
se tomaron decisiones contradictorias con este interés, con
nuestras necesidades. Este pasado gris, donde reinaban los
pelotazos urbanísticos, la construcción, la destrucción de
nuestro patrimonio natural valenciano, siempre acompañado
de corrupción; pero ahora tenemos una hoja de ruta botánica que se caracteriza por haber tumbado cada muro que el
partido más corrupto de Europa construyó en nuestra tierra
con el objetivo de enriquecer a unos pocos con millones de
las arcas valencianas.
Este acuerdo cambió el futuro de la Comunitat Valenciana
porque las decisiones políticas pusieron por delante a la
ciudadanía, la salud y el territorio. El concepto de progreso
botánico es el cuidado incansable del medio ambiente, es la
mejora constante de las condiciones de vida del territorio, es
poner la salud por delante de los grandes proyectos megalómanos y depredadores.

Pàg. 3825
Tenemos como reto principal definir un modelo social y
económico que sea respetuoso con el medio ambiente.
Porque los discursos de la emergencia climática se deben
materializar en políticas concretas y debemos decir a la
ciudadanía que apostamos por una tierra en la que no caben
más proyectos depredadores.
Señorías, creo que cada cual es consciente, todas somos
conscientes, de hacia dónde vamos y hacia dónde queremos
ir y cómo queremos afrontar las lecciones que nos deja esta
pandemia que, repito, son muy importantes a nivel mundial.
Y si nos centramos aquí, en la Comunitat Valenciana, que
somos un referente con el gobierno del Botànic, una referencia en gestión de la pandemia y gestión de la crisis,
queremos continuar siendo ese referente. Por eso pedimos,
señor president, miembros del Consell, señorías: protejamos,
protejamos nuestra tierra.
Y, por todo ello, señor president –termino ya– le preguntamos, ¿cree que en la Comunitat Valenciana se está
cumpliendo con los compromisos contraídos en la
Declaración de emergencia climática de 2019 y se está abordando la crisis ecológica?
Muchas gracias. (Aplaudiments)

No se puede concebir, de ningún modo, que se plantee el
retroceso hacia un pasado que representa la vergüenza
valenciana. La Comunitat Valenciana fue una de las primeras regiones en declarar la emergencia climática. Una declaración que implica voluntad de implementar políticas para
abordar el cambio climático y no llevar a cabo nuevos
proyectos ni actividades que sean contradictorias con esta
declaración.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Sin embargo, para que la lucha contra el cambio climático
sea sincera y sea real requiere de decisiones que lo combatan, requiere de acciones que generen cambios importantes
en nuestra manera de producir, de consumir y también en
nuestra manera de disfrutar el ocio y de cuidar.

El senyor president del Consell:

Hemos visto la saturación de centros comerciales en las
periferias de nuestras ciudades y esto refleja un modelo
insostenible y en decadencia en muchos lugares del mundo.
Un modelo que destruye el pequeño comercio de los
pueblos, genera una cultura del ocio vinculada al consumismo, vacía nuestros barrios y, además, acaba con la comunicación y la relación entre varios parques naturales que
cuentan con una importante biodiversidad.

La crisi ecològica, com vosté bé ha formulat en la seua
pregunta, està cada vegada més present a les nostres
vides. Fer front a l’emergència climàtica, per tant, ja no és
una opció. Després d’anys que hi hagué intensos debats al
voltant de la naturalesa d’eixa realitat, el que és ben cert és
que en estos moments ningú sensat pot discutir l’existència
d’esta crisi climàtica.

Hablamos de proyectos que impulsan un modelo de movilidad basado en el vehículo privado y en la congestión de
nuestras ciudades. Y todo ello conlleva consecuencias negativas para la salud, que no tendrán un impacto inmediato,
pero sí que tendrán repercusión en el futuro.
Por eso, señor president, estamos en contra de proyectos
como el de Intu Mediterráneo en Paterna que acabará con
el paraje natural de Les Moles, el cual representa un pulmón
verde que protege el área metropolitana, y un proyecto que
desprende una imagen gris que recuerda a un pasado cruel
con el medio ambiente y que choca directamente con la
imagen verde que representa el Botànic.

Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà el president del Consell. Contestarà el president
del Consell a la pregunta que s’acaba de formular. (Veus)

Moltes gràcies, senyor president.
Moltes gràcies, senyora Lima.

Per tant, no és ja una opció, és una obligació ineludible de
qualsevol govern responsable. A més a més en un territori tan vulnerable com és el nostre, en plena ribera del
Mediterrani, que, a més a més, viu amb intensitat, com hem
vist, DANA, altres borrasques torrencials i períodes en els
quals hi ha una observança clara, ja quasi bé experimental,
del que significa tot el canvi climàtic.
La principal resposta del govern valencià al canvi climàtic
és, precisament, allò que vosté ha dit, és la Declaració
d’emergència climàtica, aprovada pel Consell al setembre
de 2019. Un document que detalla compromisos i prioritats
per fer front a la crisi mediambiental i que ens permetrà liderar els canvis necessaris en la comunitat per tal de transitar
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amb fermesa i sense deixar ningú pel camí. Perquè és
evident que la transició cap a una economia lliure de carbó i
un territori més sostenible ha de ser una transició justa i que
l’ocupació de milers de persones no quede absolutament
aturada sense cap continuïtat o cap tipus d’alternativa.
El canvi més important en un moment com l’actual és el
que ha significat la pròpia existència de la pandèmia, que
ha posat, a més, en qüestió altres qüestions associades a
l’emergència climàtica.
Senyora Lima, el govern valencià està bolcat en el desenvolupament d’eixos compromisos inclosos en la declaració i li traslladaré alguns dels més importants. En primer
lloc, el Consell ja ha presentat l’esborrany de la llei de canvi
climàtic i transició ecològica, que serà la principal eina que
ens permetrà fer front al desafiament mediambiental. La
norma està en estos moments sotmesa a informació pública
i en breu, una vegada es presente l’informe d’al·legacions,
arribarà al ple del Consell. La llei planteja una reducció de
les emissions del 40 % en 2030 i un 100 % de les energies
netes en 2050. Uns objectius més ambiciosos que, fins i tot,
la recent llei aprovada a Espanya.
En segon lloc, també està donant els primers passos la
futura llei d’economia circular, que han presentat els
partits que sustenten al govern, i que es troba ara en fase
d’exposició pública. S’aconseguirà reduir el 20 % del percentatge de residus que acaben als abocadors i això significarà
que en 2035 ja només siguen un 10 % eixes deixalles que
arriben allà.

Pàg. 3826
el 2019 i el 2020, en Ferrocarrils de la Generalitat per
permetre estalviar 155.000 tones de CO2.
I, en eixe sentit, també s’han posat en marxa totes les línies
de transport públic per tal d’arribar als polígons industrials.
En definitiva, traure tot el trànsit privat possible de la nostra
àrea metropolitana. S’han posat en marxa procediments
clars d’ordenació: el Pla d’acció territorial d’infraestructura
verda i del litoral, el Pla d’acció territorial de l’Horta o el
Patricova. En definitiva, des de totes les conselleries. La
conselleria d’economia, per exemple, doncs, ha fet tot el pla
d’impuls al vehicle elèctric, s’estan plantejant posar en marxa
tot un pla d’instal·lacions d’autoconsum.
És pensar que esta és una batalla, és un combat –no
m’agrada utilitzar els termes bèl·lics, però– és la gran assignatura d’esta dècada. I hem de ser conscients de que no
podem resoldre esta qüestió soles i ho hem de fer, a més,
d’una manera absolutament harmonitzada en el plànol europeu i intentar que Europa tinga més pes definitivament a
l’hora d’abordar el desafiament global.
Perquè açò, com un pandèmia, és global i ha d’haver una
solució a la pandèmia global i ha d’haver una solució a la crisi
climàtica global. I com diu Timmermans, el vicepresident
Timmermans: «La recuperació serà i ha de ser verda, justa i
ràpida.»
Gràcies. (Aplaudiments)

En tercer lloc, s’ha aprovat el Decret Llei 14/2020 d’impuls
de l’aprofitament de les energies renovables. Esta norma
ens permetrà agilitzar al màxim els tràmits per tal de que la
instal·lació d’energies renovables a la comunitat sigue molt
més eficaç, més ràpida i més àgil. I obri també les portes
a alcançar els objectius de l’Estratègia valenciana de canvi
climàtic 2020-2030, que significa alcançar una potència
instal·lada de 6.000 megawatts en ciutats fotovoltaiques
dels 364 actuals i arribar a 4.000 megawatts en les plantes
eòliques dels 2.200 actuals.

El senyor president de les Corts Valencianes:

A més a més, s’han concedit les primeres ajudes del Consell
a municipis per als plans de lluita contra el canvi climàtic i
s’han atorgat ja 2,7 milions d’euros en ajudes de l’any passat
i este s’han pressupostat 4,6 milions.

Quería pedir la palabra para plantear una queja a la presidencia de la Mesa por habernos llamado la atención por la
expresión «tonto útil», que es una expresión que simplemente se utiliza para designar a alguien que es manipulado
para realizar algo, y que no se llama la atención cuando a
nosotros, por ejemplo, se nos profieren insultos tales como
nazis o fascistas, y ver la arbitrariedad que hay en la mesa de
las Cortes a la hora…

I en cinquè lloc, també ens dotarem d’una nova estratègia de
regadius amb 1.200 milions d’euros i, amb tot això, garantirem l’ús sostenible de l’aigua en el camp valencià, que es
convertirà en una aliat estratègic en la descarbonització de
l’economia valenciana.
Senyora Lima, la lluita contra el canvi climàtic és una estratègia que, a més a més, com sap, compta amb una comissió
delegada de transició ecològica, presidida pel vicepresident
segon. I a més a més de l’impuls fonamental de la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica
i Transició Ecològica, compta també amb la participació de
tots els altres departaments de la Generalitat. En eixe sentit,
val a dir que la Conselleria de Política Territorial, Obres
Públiques i Mobilitat ja ha posat en marxa un instrument de
calat per tal de protegir-nos d’alguns dels efectes més nocius
de la crisi climàtica, actuacions que tenen a vore, entre

Moltes gràcies, president.
Molt bé. Senyories, anem a passar a les votacions. (Veus) Sí,
per a què demana vosté la paraula senyoria?

La senyora Vega Campos:

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

La senyora Vega Campos:
…de determinar qué es un insulto y qué no. Queríamos plantear esa queja. (Aplaudiments)

