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que pugam, que és una part només de l’economia. La part
més important, com vosté sap molt bé, és el que estem fent:
pagar als nostres proveïdors per primera vegada en la història d’una manera rellevant, perquè sabem que la liquiditat en
mans de les empreses farà salvar moltes empreses.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Quan vosté vullga.

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:

Moltes gràcies, conseller.

Gràcies, senyor president.

Té la paraula la il·lustre diputada Mercedes Ventura.

Mire, si s’ha generat crispació que som l’únic territori que,
només eixir de la conferència sectorial, vam reunir a tota la
comunitat educativa, i tota la comunitat educativa, des de les
famílies, els representants dels sindicats i, fins i tot, els estudiants van valorar positivament el treball i la proposta de la
conselleria d’educació per al retorn a setembre a l’inici de les
classe.

La senyora Ventura Campos:
Gràcies, president.
Como usted sabe, la crisis sanitaria de la COVID ha supuesto
también una crisis económica y, con eso, pues se ha ampliado
la brecha de conciliación sobre las mujeres.
El estudio del IVIE nos advierte que en la crisis sanitaria
se han agravado las diferencias entre hombres y mujeres
en cuanto a la conciliación laboral y familiar, y se prevé un
próximo curso académico con una mayor brecha en cuanto a
la política educativa a que nos tienen acostumbrados.
Por poner un ejemplo con la ESO. Vamos a tener una ESO
semipresencial, donde en los mejores de los casos irá el alumnado tres días a la semana a clase.
En las conclusiones de ese estudio proponen una
(inintel·ligible) ... alternativa al cuidado del menor. Señor president, teniendo en cuenta que el ministerio de educación va
a dotar de presupuesto, nos gustaría conocer: ¿qué importe
del presupuesto irá destinado a las familias para que puedan
conciliar?
Nos gustaría conocer si todas las familias van a poder permitirse, sabiendo la situación actual, poder llevar a sus hijos a
una escuela infantil. Se lo pregunto porque usted en la anterior campaña dijo que todos los niños y todas las niñas de
2 a 3 años tendrán una plaza escolar gratuita en un centro
público o concertado. Señor president, ¿van a estudiar ampliar
el bono infantil este año?
Y, sobre todo, me gustaría que me contestara, porque
las familias no lo conocen, ¿qué medidas van a implantar
para que se aumente la conciliación laboral y familiar en la
Comunidad Valenciana para no seguir aumentando esta
brecha de conciliación sobre las mujeres? Confiamos así que
empiecen a trabajar por una política educativa que garantice el bienestar de las familias y que se aleje de esa ideología, que lo que hace es generar crispación a favor de la comunidad educativa.

Moltes gràcies, senyoria.
Li contestarà el conseller d’educació.

Eixa és la gran diferència. Mentres vostés i els seus representants en la conferència sectorial d’educació demanaven
atenció a la responsabilitat, demanaven que es flexibilitzaren
les mesures sanitàries perquè caberen tots els xiquets –això
va ser, i consta en acta, en la conferencia sectorial–, aquesta
conselleria ha treballat en tres criteris compartits pel conjunt
de la comunitat educativa i així es va demostrar en el fòrum
educatiu.
El primer, que els centres educatius siguen espais segurs i
saludables i, per tant, fer un model organitzatiu que permeta
la traçabilitat i que ajude a donar seguretat, no només a les
famílies, sinó també als docents i als xiquets i les xiquetes.
Segon, la màxima presencialitat possible. La màxima. La
màxima, per a evitar la bretxa social, la bretxa tecnològica i,
evidentment, la dificultat de la conciliació.
I, tercera, adaptar-se a cada realitat. Ser flexibles, ser realistes. Saber que no és igual un centre que un altre. I això passa
per moltíssima feina –que haurem de fer, que no serà fàcil–
i per a aprofitar tots els recursos, els que vindran del govern
de l’estat i els que disposarem també des de la conselleria
d’educació, per a fer possible que l’educació no deixe ningú
enrere, tampoc en aquesta emergència sanitària.
Gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
Continuarem amb la sessió de control. Ara amb la pregunta
que formula, en nom del Grup Parlamentari Compromís,
l’il·lustre síndic, síndic del grup, senyor Fran Ferri.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor Ferri Fayos:
Moltes gràcies, senyor president.
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Bon dia, senyories.
Bon dia, membres del Consell.
Bon dia, senyories de la premsa, que hui ens acompanyen per fi.
Senyor Cantó, mon pare era d’esquerres i es va passar tota
la vida pagant la seua quota d’autònom. I, sap per què va
ser autònom? Perquè no va poder estudiar el que era el seu
somni, que era medicina, perquè en aquella època, si no
anaves a missa quan estaves en l’escola o en l’institut, no et
donaven la matrícula d’honor per a poder entrar en la universitat. Mon pare era de família humil. I, afortunadament, eixes
coses hui en dia ja no passen. (Aplaudiments)
Abans que res, senyories, saben que estem en el mes de
l’orgull LGTBI. És un bon moment per a reivindicar, però
també per a fer memòria.
Les persones LGTBI devem molt als activistes que van
començar esta lluita. No se’ns oblida qui va estar en la
primera línia quan la nostra comunitat va dir «prou» a la
persecució i a l’assetjament policial, a la discriminació i a la
desigualtat.
A Stonewall i ací, en primera línia, llançant pedres a qui ens
perseguia. No estaven les carrosses multinacionals que van
hui en dia a l’orgull LGTBI. Estaven les dones trans. Un dels
col·lectius, encara hui, més perseguits.
Per això, en este atípic més de l’orgull no podem deixar de
reivindicar tot el que queda per avançar. Per això, diguen el
que diguen i diga qui ho diga, les dones trans són dones i els
drets trans ja són drets humans. Cal una llei estatal ja.
Senyor president, en esta ocasió des de Compromís volem
conéixer quines mesures pensa impulsar el Consell per a
fer front als reptes que tenim com a societat valenciana
en un context marcat per la pandèmia, l’infrafinançament i
l’emergència climàtica.
Durant estos mesos no han sigut pocs els governs i poques
les vegades que s’han manifestat que han comés errades i
que, amb la informació que tenim hui, podíem haver actuat
millor i més ràpid. També ho han fet des del Consell i vosté
mateix, però les pandèmies no avisen amb tanta antelació. Si
imaginen si fa un any haguérem sabut que a principi de l’any
2020 anàvem a tindre esta pandèmia? Com ens haguérem
preparat? Què hauríem pogut preveure? Estic segur que els
membres del Consell, i les seues senyories, els diputats i les
diputades podem pensar moltes coses que en eixe temps es
podien haver previst.
Bé, pot ser, com he dit, les pandèmies no avisen en tant de
temps, però sí que hi ha altres coses que avisen amb tant de
temps, com és el canvi climàtic, l’emergència climàtica.
Des de fa dècades existix un gran consens internacional,
científic, sobre la gravetat del fenomen al que ens enfrontem.
Parlem de grans incendis, parlem de fenòmens com la DANA
–cada vegada més freqüents, més intensos, més destructius–, parlem de desertització i pèrdua de la nostra agricultura, parlem d’estius més calorosos, amb un calor insuportable i amb un augment de la mortalitat record, noves plagues,
fam, crisis migratòries, parlem de guerres. Per tant, açò no va

Pàg. 1645
de salvar l’os polar o la balena blanca, que també, açò va de
salvar-nos com a societat, va de garantir la nostra qualitat de
vida en el futur.
Açò va d’aplanar la corba climàtica per a guanyar temps i
d’aprofitar eixe temps per adaptar-nos, i per a preparar-nos i
evitar que està emergència ens colpege tant fort.
La situació és molt greu, però precisament per això, i com
diu Galeano, haurem de deixar el pessimisme per a millors
temps. És moment d’actuar amb la contundència que es fa
amb les grans emergències. Este govern mai deixa el compromís, precisament, no debades, el primer eix de l’Acord del
Botànic és la transició ecològica i la lluita contra l’emergència
climàtica.
Fa uns dies es va presentar per part de la consellera
l’avantprojecte de Llei de canvi climàtic que ha elaborat la
seua conselleria, una aposta decidida dels valencians per
contribuir, per ser útils en esta lluita contra un fenomen que
s’ha de complementar amb la llei del govern central en la
mateixa direcció. No és moment de subvencionar la contaminació, no és moment de desfer el territori com promouen
altres comunitats autònomes canviant ara mateixa la normativa. Afortunadament este govern té un full de ruta i uns
objectius ben clars, es diu Acord del Botànic. Només cal
llegir-lo per vore que els acords estan més vigents que mai.
No podem renunciar a cap d’ells ni a canviar-los per uns
altres per un suposat consens. Ara més que mai cal enfortir
els serveis públics i no apostar per les privatitzacions.
Ara més que mai cal un canvi de govern, de model productiu i
no apostar per més precarització, cal millorar la qualitat dels
treballs. Ara més que mai cal defensar el feminisme, la igualtat i la diversitat i no l’odi i les polítiques que les fomenten.
Ara més que mai cal apostar per un bon govern i no renunciar
mai al principi de la transparència. I ara més que mai hem de
defensar l’Agenda valenciana del pacte del Botànic front a un
centralisme que defensen alguns grups.
És evident que la situació actual és molt diferent a la de fa un
any quan vam signar eixe pacte del Botànic. Però això no ens
ha de fer renunciar a cap objectiu botànic, sinó a aprofundir
en les seues polítiques i redoblar esforços per adaptar-nos
als temps que ens ha tocat viure.
Per això des de Compromís creiem que és un bon moment
de reunir eixa comissió del pacte del Botànic i en eixe àmbit
treballar per adaptar-nos a la crisi, a esta crisi, i fer front a les
diferents emergències amb el mateix objectiu amb què vam
signar eixe primer pacte: millorar la vida de les persones.
Per això, senyor president, no em cansaré mai de dir: llarga
vida al Botànic.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada formulada la pregunta, passarem a la contestació
per part del president del Consell.
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President, ja té vosté la paraula per a respondre a la qüestió
plantejada.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyor Ferri.
La Comunitat Valenciana, com vosté sap, té els mateixos
reptes que té qualsevol país europeu o fins i tot països ben
allunyats, i a més a més té aquells reptes propis, com vosté
assenyalava.
La pandèmia ha tingut, està tenint, una base global i ha posat
en evidència l’absència d’una governança mundial capaç de
fer front l’ordenament d’una manera inclusiva i un desafiament sense fronteres, front no un adversari –si es pot parlar
en eixos termes novel·lics en qualsevol cas– que és global, la
resposta és massa local. I eixe és un problema greu que tenim
perquè el virus no sap de fronteres.
I a hores d’ara ens trobem davant de l’emergència sanitària que esdevé social, que esdevé econòmica, i en mig
del que vosté anomenava, que és cert, que és previ, que és
l’emergència climàtica.
Des de la nostra perspectiva, sabent les nostres limitacions,
com podem contribuir a superar eixos reptes?
D’inici hem de ser conscients de la magnitud de la desfeta i
les seues repercussions i hem d’actuar en conseqüència.
En primer lloc, l’orientació europeista de la Comunitat
Valenciana s’ha de reafirmar. No podem eixir sols, necessitem una articulació de polítiques, d’incentius, determinada,
intensa i eficaç per part de la Unió. Eixe ha de ser el marc des
d’on podem desenvolupar polítiques pròpies de progrés i
benestar. Per això és tan important que se tinga una posició
comuna en Europa i que s’avance en eixa direcció.
En segon lloc, aconseguir la màxima cohesió possible com
a poble per a superar les nostres febleses i aprofitar totes
les oportunitats. Estic convençut que tots els processos de
diàleg són ben valents, ben profitosos per a senyalar camins,
perquè efectivament el que ha passat és una situació que
ens ha de reconfigurar, hem de vore de quina manera fem
una resposta el més comuna possible. I per això jo crec que
no és incompatible, en absolut, el diàleg en totes les forces
polítiques i la posició del govern que sustenta estos grups
parlamentaris.
En este escenari de reparació és on efectivament la recuperació verda ha de tindre un lloc central i on convergixen gran
part de les polítiques de sostenibilitat i de creixement que
plantegem. Modernització industrial amb criteris sostenibles,
compliment dels objectius climàtics, aposta per les energies
renovables, impuls de la mobilitat sostenible i de ciutats més
habitables. I tot sempre amb una perspectiva ben clara, que
l’economia està al servei de la ciutadania i, per tant, hem de
vore que finalment no cresquen les desigualtats i que aprenguem bé de totes les lliçons passades sobretot de la darrera
crisi.
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Són objectius ambiciosos, però són inexcusables, perquè
l’emergència econòmica que tenim, l’atur creixent, i per tant
tot el que és la resposta econòmica, ha de tindre compatibilitat amb les lluites contra l’emergència climàtica. El creixement finalment serà sostenible o no serà i en eixe sentit
s’està treball, com vosté ha dit, este Consell. Hem d’avançar
en molts aspectes i hem de ser conscients que cal accelerar
processos que ja estaven en marxa, la transició verda estava
en marxa, cal accelerar-la en la mesura que a més a més hem
de fer-la compatible absolutament en tot el que és l’ocupació,
que és un objectiu fonamental d’este govern.
En eixe sentit, les energies renovables són una part bàsica.
Les properes setmanes les conselleries implicades estan
treballant per a fer un decret llei que facilite la inversió
fotovoltaica, eliminant tots aquells elements burocràtics
que són eliminables. Això no vol dir donar cap tipus de pas
enrere en res, sinó del que es tracta és de fer més eficient
l’administració i intentar aconseguir que en el 2030 tinguem
una comunitat on el cent per cent de l’economia, si fóra possible, vinguera d’energies renovables. Eixe ha de ser un gran
compromís. Ara cada vegada és més possible perquè tot el
que ha estat en este moment la intel·ligència, el talent aplicat
a la transformació de les tecnologies que produïxen energia
verda són formidables, i el que inicialment havia de ser solucionat, hui és clarament, absolutament competitiu. Per tant,
és molt important.
D’altra banda, també, com vosté ha dit, ja la conselleria
ha presentat un esborrany de la Llei valenciana de canvi
climàtic, que està en el procés de participació, perquè efectivament les grans transformacions cal intentar fer-les el més
consensuades possible, el més fortes possible perquè no hi
hagen canvis substancials en el futur. Això és al que hauríem
d’aspirar, això és al que aspiren els grans països europeus, els
països més avançats en polítiques climàtiques són països que
entenen d’eixe acord bàsic. I això m’agradaria que ací també
fóra possible, ja sé que és més complicat.
També nosaltres hem plantejat, i vosté plantejava, una qüestió
bàsica, i és les pròpies limitacions que té el govern valencià per
la qüestió del finançament. Crec que hem aconseguit, en molt
d’esforç i en el recolzament de tots els grups, molt especialment
també el seu, hem aconseguit que en Madrid se vagen canviant
les coses, que és molt difícil, perquè les inèrcies són terribles,
però s’estan canviant les coses. I en estos moments allò que
alguns demanaven, 1.500 milions, quasi s’ha aconseguit, però
estem ahí. Vull dir que estem en el camí correcte. Hem aconseguit liquiditat, hem aconseguit 3.557 milions d’euros per pagar
en este temps i ara hem aconseguit almenys prop de 1.500
milions del fons. Això ha sigut un treball entre tots i crec que
almenys marca un camí. El camí del finançament no és fàcil, però
que s’haja posat ja damunt la taula que el factor clau i efectiu és
la població crec que és un avanç substancial.
Moltes gràcies.(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, president.
Continuarem ara en la sessió de control en la pregunta que
formula la síndica del Grup Parlamentari Vox Comunidad

