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Però, a més, en la condemna a Madrid es considera que es
van vulnerar els drets dels metges i pediatres no sols durant
la pandèmia, sinó també abans, també abans de la pandèmia. Mentre que les sentències que afecten la Comunitat
Valenciana, com bé li ha llegit el president, si vostés han
escoltat, van dir que es va fer el més humanament possible
dintre d’una pandèmia mundial i d’unes condicions adverses
que mai havíem viscut. Veuen vostés les diferències? Allò és
Fuencarral, açò la Comunitat Valenciana. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Demana la paraula, li la done, la il·lustre diputada Elena
Bastidas, síndica adjunta del Grup Parlamentari Popular.
Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Bastidas Bono:
Gracias, señor presidente.
Hombre, lecciones de este gobierno, ninguna; pero de la
señora Oltra, menos. Usted está invalidada para dar lecciones a nadie de nada, y después de 21 días después de
comprometerse a entregar una documentación. Y sorprende
que intente justificar, además, la caótica política sanitaria de
la que usted también tiene responsabilidad, aparte de menores y mayores. ¿Cuántas residencias ha visitado usted para
saber qué ha pasado y cuáles son sus necesidades? Si no ha
revisado ni los contratos. ¿Cuántos hospitales o centros de
salud ha visitado usted desde que es vicepresidenta de este
gobierno para saber de primera mano cómo han vivido, qué
necesidades tienen y han tenido nuestros profesionales?
Señor Puig, esconderse, intentar proteger a una consellera
para que no asuma responsabilidades políticas, sacando a
dar lecciones a una vicepresidenta que hace meses que tenía
que haber dimitido, no es acertado. Señor Puig, le insisto,
su gobierno tiene condenas por vulnerar la Constitución,
el derecho a la igualdad, la protección a la salud, la vida.
Somos los únicos condenados a pagar y exigimos que no
se recurra. Y usted siempre ha tenido un nivel de exigencia muy elevado para que otras asumieran responsabilidades políticas.
Ante estas condenas a su gestión sanitaria, ¿cuándo y quién
va a asumir responsabilidades políticas de su gobierno?
(Aplaudiments)
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La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
Gràcies, senyor president.
Anem a vore, senyora Bastidas. Primera qüestió: quan van
a assumir vostés responsabilitats per la falta de treball i de
rigor en la seua oposició? (Rialles. Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor. Senyories.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
La petició que va fer la senyora Català el dia 19 jo la vaig
firmar el dia 2, i des d’ahir la tenen ací en les Corts. S’ha de
vindre a treballar, s’ha de llegir. (Veus) S’ha de treballar molt
per a ser oposició. Tinc el registre d’entrada aquí d’ahir,
que va entrar en les Corts. Per tant... (Veus) Bé, en fi, volen
vostés saber? No volen saber? Venen ací com si anaren al
futbol... Els camps de futbol ja estan oberts, vagen vostés
allí. (Aplaudiments) Anem a vore. Per tant, tenen vostés la
contestació, la mateixa que li vaig donar ací. I és que jo vaig
preparar tota una sèrie de contestacions per a desmuntar les
seues mentides. I ja li vaig dir a la senyora Català que tindria
accés a eixa informació quan ella vullguera, però que es
guardara tot el dia. (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
Aleshores, el que ha de fer ara amb la contestació és agarrar un dia, anar allí i mirar-se els expedients, igual que vam
fer nosaltres per a donar-los a vostés la informació per a
desmuntar les seues mentides. I deixe’n per favor, de donar
faena als funcionaris de la Generalitat (veus) per a desmuntar les seues mentides. Treballen més i siguen més rigorosos.
(Aplaudiments)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
La pregunta serà contestada per la vicepresidenta del
Consell.
Quan vosté vullga, senyoria.

Senyories, continuarem amb la sessió de control. Ara amb
la pregunta que, en nom del Grup Parlamentari Compromís,
realitzarà la nova síndica, a la qual donem l’enhorabona, del
grup, la il·lustre diputada Papi Robles.
Quan vosté vullga, senyoria.
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La senyora Robles Galindo:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president.

Senyories.

Abans de començar, em van a permetre hui que comence
mirant el meu grup. Una murciana crecida en Orihuela, que
vive en Valencia, que ve a sus hijos crecer en Valencia, que
tiene capacidad de hablar en castellano y en valenciano,
ojalá fueran más lenguas. Hoy tengo el gran honor de empezar a representaros desde aquí a todo mi grupo y a aquellas
cuatrocientas..., más de cuatrocientas cuarenta mil personas
que decidieron depositar su confianza en nosotros en 2019.
Gràcies, companys i companyes. Arranquem. (Aplaudiments)
Senyor president, hui des de Compromís li volem llençar una
pregunta que per a nosaltres és fonamental. En 2019 signàrem un pacte, segon acord del Botànic, i en l’any i escaig que
ens queda de legislatura per a nosaltres és molt important
saber com ens plantegem el full de ruta per a estos mesos que
ens queden. Volem saber com anem a treballar. Som conscients que els anys d’aquesta legislatura no han sigut fàcils, han
sigut uns anys en què la dedicació ha hagut de ser en cos i
ànima a salvar vides. Ningú, ningú esperàvem en 2019, quan
signàrem eixe pacte, que la realitat que havíem d’enfrontar
era la que hem viscut. Però avui estem superant el pitjor de la
pandèmia, gràcies als milers de valencians i valencianes que
han respost amb la major responsabilitat que podíem esperar.
Gràcies a la vacunació, de la mà de la ciència, i gràcies també
a tota la complicitat i responsabilitat del personal sanitari, que
ha sigut fonamental per a superar aquesta pandèmia.
Però ara hem de reprendre i hem d’aprofitar estos mesos més
que mai, més que mai. Per a Compromís és fonamental un dels
acords que signàrem en el seu dia, i era el de generar llocs de
treball de qualitat. Per a vostés també, jo estic segura, president. Hem donat passos, al llarg d’aquestos anys hem donat
passos, com l’acord en la llei de mesures de vincular les ajudes
al turisme, a la millora dels salaris de la gent que treballa en eixe
sector que és tan important. Però per a nosaltres hem de continuar ahí. Hem de continuar vinculant totes i cadascuna de les
ajudes que donem en esta administració a millorar la qualitat del treball en el nostre territori, a acabar amb la precarietat laboral, perquè cada persona que viu en el nostre territori és
fonamental, i les nostres ajudes han d’anar en eixa línia.
En eixe acord, president, parlàvem també dels serveis
públics. Ara hem sentit parlar d’això molt fermament, jo estic
un poquet sorpresa, ara entrarem ahí. Uns serveis públics
que nosaltres tenim molt clar que volem enfortir. I com ho
teníem molt clar, vinguérem a desfer algunes coses que ens
trobàrem, a que sí, vicepresidenta? Jo no vull pensar com
hauria sigut aquesta pandèmia si no haguérem tingut una
educació que mirara pels drets dels xiquets i les xiquetes, si
no haguérem tingut uns serveis socials com els que tenim.
La situació que tenim podria ser molt millor, però si haguérem estat en una altra situació, no vull pensar a on estaríem.
I avui hem tingut una sorpresa, hem sentit parlar ací de la
sanitat pública. Jo me n’alegre, benvingudes siguem. Si no
haguérem tingut la sanitat pública que tenim en el nostre
territori, molta gent ho hauria passat molt mal i no estaríem
en la situació en què estem. Jo anonadada me hallo d’escoltar avui a certes persones ací reivindicar una sanitat pública
de qualitat. Ui, enhorabona, benvinguda. Benvinguda. (Veus)
Ara bé, clar...

La senyora Robles Galindo:
...és que començar a treballar des d’allò que havien anat fent,
perquè se’n recorden que hi havia persones que estaven
fent copagament i repagament de medicaments, que eren
les persones més vulnerables d’este país? (Aplaudiments)
Si haguérem tingut una sanitat que no s’haguera degradat
fins a l’enèsima potència per a després vendre-la als seus
amiguets, com estaríem hui? Segurament la situació en què
estaríem treballant seria molt diferent.
Senyor president, nosaltres sabem que enfortir els serveis
públics vol dir caminar cap a la recuperació dels serveis
públics. Perquè alguns s’encarregaren que les privatitzacions
foren molt més senzilles i les recuperacions sigueren molt
complicades.
No venim a fer un brindis al sol, som conscients que és molt
complicat, però per a Compromís el camí de la recuperació
dels serveis públics és fonamental. I ho hem demostrat, el
Botànic ho ha demostrat. S’ha fet la recuperació d’hospitals,
s’ha fet la recuperació del servei de ressonàncies. Hem de
caminar en la recuperació d’altres serveis públics, i ho anirem
fent de la mà. Que, per cert, avui escoltàvem, el Botànic en
breu tindrem damunt de la taula les recuperacions de les ITV.
Vostés se’n recorden del que deia el director general, que
portava les ITV en 2005, un tal Mazón? Que deia que això
d’anar privatitzant funcionava molt bé, mentre que entre uns
i altres es passaven els «dinerets» per este costat, que ara
venen a reclamar els serveis públics, president. (Aplaudiments)
President, i vaig a acabar perquè se m’acaba el temps.
Una altra qüestió molt important per a Compromís és la
lluita contra l’emergència climàtica. Ahí haurem de treballar, perquè fomentar l’ús de les renovables és lluitar contra
l’emergència climàtica, però també ho és protegir l’Albufera.
I nosaltres, Compromís, sempre estarem ahí.
Compte amb nosaltres per a dur endavant tots els acords
del Botànic, compte amb nosaltres per a reclamar el nostre
finançament just. Perquè jo com a dona, com a mare, com a
valenciana només puc pensar que si aquells d’allà tornen ací,
tornarem a tindre retallades, manifasseries i odi en la nostra
societat.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada formulada la pregunta, (veus) escoltarem la
resposta del president del Consell, al qual done la paraula en
este... Senyories, escoltarem en silenci la resposta.
(Veus) Senyories. Senyories, per favor.
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El senyor president del Consell:
Senyor president.
Senyora Robles, abans de res, perquè després tornaré a
alguna d’estes coses que diuen, perquè ja que és una sessió
dinàmica... Mire, jo... (Veus)
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.
El senyor president del Consell:
No, ara aniré al control. Però, en primer lloc, per respecte,
i també per estima, la veritat és que benvinguda com a
síndica, tota la sort, tot l’ànim. Crec que el que vosté ha
expressat representa en gran mesura una part del que és
l’ànima d’este govern i, per tant, moltes gràcies per tot i
endavant. (Aplaudiments)
Mire, fent un parèntesi respecte al que són les sessions de
control, però és que, escolte, mire, que això ho diga un altre
grup, jo dic: bé, pot ser, no? Si s’ha de preguntar els grups
que recolzen el govern o no, però que ho diga el Partit
Popular, per favor? Per favor, que tots hem estat ací i que
hem vist quan preguntaven els primers tot el dia i, bé, masajeo... Aquello no era masajeo, aquello era mucho peor que masajeo. (Aplaudiments) Aplaudiendo... Bueno, bueno... Per favor.
Per tant, per favor... Mire, hi ha una cosa, ara que estem
en l’any Berlanga. Hi ha una cosa de Berlanga, i abans dels
Premis Goya, hi ha una cosa de Berlanga que és molt interessant. Berlanga, hi va haver un moment determinat, quan
ja estava al final de la seua vida, que va dir: «el pitjor que
pensava jo és que havia estat en la meua vida la censura
franquista». I no, no havia estat la censura franquista, havia
estat perdre la memòria. I nosaltres no anem a perdre la
memòria. (Aplaudiments)
Mire, el full de ruta del Botànic, com vosté ha dit, és atendre l’emergència social, inicialment va ser superar la hipoteca
reputacional que ens havien deixat. I després també la recuperació de drets, drets alguns elementals, com dels que vosté
ha parlat. Drets a la sanitat universal, drets que quan hi ha un
medicament se pose als ciutadans i ciutadanes, drets bàsics
fonamentals. Clar que ens queda molt de camí i cert que hem
patit, a més, dos crisis: una, la crisi financera, que va tindre
una resposta i, ara, després, una crisi pandèmica que ha tingut
una altra resposta. I ahí es pot comprovar que no és el mateix
l’acció política en un moment determinat que un altre.
I això no vol dir que estiguem ni molt menys satisfets de la
situació actual. Sabem de les múltiples dificultats i sabem
que hi han molts reptes per a aconseguir. Però, gràcies a
eixa eixida diferent de la crisi, tant d’Europa, com del Govern
d’Espanya com del govern de la Generalitat, s’ha construït
un escut social reforçat, s’ha donat suport a empreses, a
autònoms, a treballadors i s’ha iniciat eixe camí de reactivació econòmica, social i emocional.
És ben cert que en tot este escenari tan negatiu hem hagut de
donar una lliçó col·lectiva, i s’ha donat. I jo mai els agrairé als
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ciutadans valencians eixa corresponsabilitat de la qual vosté
parlava, que ha sigut fonamental. I si estem eixint de la pandèmia és gràcies a eixa corresponsabilitat i a l’acord social que hi
hagut, al diàleg social permanent amb la societat valenciana.
Mire, ara és un moment, com vosté dia també, d’un cert nou
inici en este moment, que estem amb unes dades favorables
d’estabilització i baixada ràpida de la pandèmia i, per tant, hem
també de ressetejar en certa manera esta part final fonamental de la legislatura. Nosaltres no estem utilitzant esta part de la
legislatura per a fer altres invents com fan en altres llocs.
Ací del que es tracta fonamentalment ara és de vore com
podem ser més útils a la societat; com podem executar bé els
pressupostos, que tenim que són els pressupostos més grans
de la història; com podem captar els fons europeus, a pesar
d’aquells que estan fent tot el possible perquè esta societat
no tinga els fons europeus necessaris. (Aplaudiments)
I per això el proper cap de setmana –este no, el següent–
tindrem el seminari de govern per tal de marcar-nos els
objectius del pròxim semestre i també analitzar tot el que ha
passat en este moment.
I li vull anunciar hui també que eixa qüestió dels fons europeus ha d’arribar a tot el món. Això coincidim que és necessari que arriben a tots els llocs. És molt important que hi
hagen grans empreses tractores que ens ajuden a modernitzar tot els serveis productius, però també és molt important
que se capil·laritze i arribe a tot el territori.
I per això anem a llançar una convocatòria des de la
Generalitat per tal de contractar més de tres-cents
cinquanta-tres tècnics per a assessorar des dels ajuntaments
a les pimes, per a aconseguir que tot allò que moltes vegades és massa burocràcia, massa difícil d’accedir, puga accedir al conjunt de la societat. És un programa, una connexió
europea entre totes les pimes, entre tots els ajuntaments
xicotets, aquells que tenen més dificultats per a aconseguir
que les Next Generation EU també arriben allà.
Eixa és la història que estem construint junts i és una història que
parla només de mirar a la cara a les persones i dic que estem fent
tot allò humanament possible per a millorar esta societat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Senyories, continuem amb la sessió de control. Ara, amb la
pregunta que, en nom del Grup Parlamentari Ciudadanos,
realitza la síndica, la il·lustre diputada Ruth Merino. Quan
vosté vullga, senyoria.
La senyora Merino Peña:
Gracias, presidente.
Señor Puig, me gustaría saber qué opinión le merece a usted
las declaraciones de la ministra Montero respecto a las

