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El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Finalitzarem la sessió de control, ara en la pregunta que
formula, en nom del Grup Parlamentari Unides Podem, la
síndica del grup, Naiara Davó. Escoltarem amb silenci.

Contestarà el conseller d’Educació, Cultura i Esports.

Quan vosté vullga, senyoria.
El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
Gràcies, senyor president.

La senyora Davó Bernabeu:

Mire, anem a parlar del bien común y anem a parlar del
despilfarro.

Gràcies, president.
Molt bon dia, senyories.

Bien común. Invertir 1.300 euros més per alumne i any, com fa
el govern del botànic, que quan vam arribar al govern.
Despilfarro. Que a la Comunidad de Madrid les famílies
paguen un 27 % més de mitjana per escolaritzar els seus
xiquets i xiquetes que a l’Estat espanyol, i en canvi ací (aplaudiments) siga un 60 % menys.
Bien común quan governa el botànic. Despilfarro quan governa
la dreta i les tres dretes. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Molt bon dia, president.
Anem a vore si acabem amb un poc de calma i parlant de
política tranquil·lament. Però abans de res volia mostrar
el suport per part del nostre grup parlamentari d’Unides
Podem també a les concentracions que hi hauran aquest
cap de setmana contra l’emergència climàtica i donar suport
a tots els activistes que arreu del món estan lluitant per la
guerra. (Aplaudiments)
La repetició electoral, president, ha sigut un fracàs al que ens
han abocat aquells que no han entés que Espanya, l’Espanya
del segle XXI, és plural i diversa i ens demana governs a la
seua imatge i semblança.

Senyories, per favor.

El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
I no només això, no només això. (Veus) Mire, podem seguir,
podem seguir. (Veus) Podem seguir parlant de bé comú o de
despilfarro.
Bé comú. Contractar a més de quasi 8.000 professionals més
de l’educació.
Despilfarro. Tirar-los al carrer, com fan vostés també en
Andalusia, on també governen, i el primer que han fet ha
sigut tirar al carrer als interins, pujar les guarderies i el seu
preu unitari i tancar unitats escolars. Eixa és la diferència.
Bien común. Botànic. Més de 8.000 professionals més en
l’educació, (veus) més de 424.000 xiquets-xiquetes amb
llibres gratuïts, més de 139.000 xiquets-xiquetes amb menjador gratuït.
Despilfarro i retallades…

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, conseller.
El senyor conseller d’Educació, Cultura i Esport:
...quan governa la dreta. (Aplaudiments)

Com a ciutadana em sent indignada i frustrada per aquesta
repetició, però com a síndica de Unides Podem la meua
responsabilitat és continuar treballant per un futur de drets
i modernitats, tant per a la nostra comunitat com per al
conjunt d’Espanya.
Espanya travessa un greu moment d’inestabilitat i paralització, una paralització que la ciutadania no es pot
permetre, una paralització fruit de càlculs electoralistes
que converteixen els ciutadans en hostatges, en comptes
de respectar-los com a poble que té les seues preocupacions, necessitats i, per descomptat, les seues solucions.
Continuen havent dos models de pugna, president. Una
Espanya moderna, justa i oberta, una Espanya gran, on caben
totes les nacions, i una Espanya que vol mirar el futur amb
valentia, garantint els drets de les majories i protegint dels
abusos i va i vens d’uns mercats descontrolats.
L’altre model al servei de les elits, el model de l’Espanya
estreta, de l’Espanya xicoteta que retalla drets i expulsa la
gent. Sembla, malauradament, president, que Pedro Sánchez
ha volgut donar-li una segona oportunitat a l’arribada
d’aquest model.
President, nosaltres hem aconseguit una comunitat amb un
acord de progrés, un govern de coalició popular i valent al
servei de les valencianes i dels valencians. Un govern en què
estem recuperant les institucions i posant-les a treballar al
servei de la ciutadania.
Estic convençuda que vosté dorm tranquil a les nits i que tots
i totes podrem dormir molt millor, especialment la ciutadania, si aconseguim estendre el govern del botànic al conjunt
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d’Espanya. (Aplaudiments) Aquest model de progrés que està
construint un futur de dignitat i de drets.

faré, com tampoc me dedique a certs comentaris, realment és
difícil que jo puga opinar respecte al que és el que ha passat.

Però el País Valencià no pot sol, necessitem un govern central
que ens done suport i impulse les transformacions que ací ja
estem duent a terme.

Ara bé, què ens agradaria que passara? A nosaltres ens
agradaria que passara que hi haguera un govern progressista còmplice de la realitat valenciana. Això ens agradaria, clar que sí, però solucionant els grans problemes que
tenim, per solucionar el finançament, per de veritat solucionar problemes de fractura social que s’han produït en la
crisi i que encara estan ahí, i també donar estabilitat perquè
les empreses puguen invertir i que facen front a una situació de desacceleració econòmica que és molt complicada i
que hem de fer front.

Ací nosaltres, junts, som avantguarda del canvi a Espanya i
estem empentant per un nou horitzó d’oportunitat i de dret,
tant en la comunitat com per al conjunt d’Espanya. Però no
podem quedar-nos sols en aquesta tasca, necessitem que el
PSPV, necessitem que vostés responguen abans als valencians i als interessos de Ferraz. Ningú pot fer-nos rendir
València, ningú pot fer-nos rendir Espanya.
Des de Unides Podem entenem i estem disposades a assumir
acords amplis per a garantir un canvi que regenere la nostra
vida política i pública i pose les institucions al servei de la
gent. Ací ho hem demostrat.
Nosaltres estem disposades a respondre a la nova realitat
d’aquest país, que és multipartidista, plural i democràtica
front a aquells que volen tornar a un passat, que ja vam
deixar per sort molt enrere.
Vostés tenen la possibilitat de liderar eixe canvi, de liderar
eixa nova Espanya plural i moderna. No renuncien perquè
s’equivocaran. I no pensen que poden fer-ho sols perquè
s’equivocaran. A les nostres mans està tornar a no decebre la
ciutadania.
Pense, president, en el botànic, que marca rumb i model
de govern a seguir en Espanya, pense en el botànic. Quines
conseqüències creu, president, que tindrà per a la nostra
terra la nova convocatòria electoral?
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Per tant, clar que necessitem que hi hagen, des de la nostra
perspectiva, que hi haja un govern còmplice en la societat
valenciana. I jo espere que, efectivament, passades estes
eleccions inevitables això siga possible, perquè és necessari que no hi haja cap pas enrere en tot el que han sigut els
avanços socials que s’han produït a Espanya. Ho estem veient
ara en els governs autonòmics, les aliances del front popular de la dret, no? I això és molt complicat perquè al final realment el que se fa és que se posa en qüestió tot allò que ha
avançat. I totes les conquestes, tots els drets no són irreversibles, com se veu, no són irreversibles.
Per tant, crec que els ciutadans han de prendre la paraula
i aquells que siguen escollits han d’actuar tots i totes amb
responsabilitat i fer definitivament el govern que necessita
este país.
I al marge d’això, també crec que és molt important que
desfronteritze la situació política a Espanya, que hi haja unes
possibilitats ja no d’acords programàtics de govern, però sí
almenys que tots els grups polítics en un moment determinat puguen parlar i puguen abordar sense fronteres situacions que van més enllà del que és un partit o el que és un
bloc determinat. I això és fonamental, nosaltres necessitem
aliances generals de país perquè algunes coses siguen de
veritat reversibles, que puguem fer front sincerament al que
ha de ser eixa millora substancial, eixa expectativa per a la
ciutadania.

Moltes gràcies, senyoria.
La pregunta serà contestada pel president del Consell.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies, senyora Davó, senyora síndica de Podem.
Compartim amb tota rotunditat que l’avançament d’unes
noves eleccions, la repetició electoral, no és una bona notícia ni per a la Comunitat Valenciana ni per a Espanya, perquè
efectivament hi ha reptes molt importants en estos moments
que s’han de donar i fer front i que tot el que signifique interinitat, tot el que signifique inestabilitat finalment acabe tenint
costos per a la ciutadania.

Per això crec que hauríem d’actuar amb més humilitat en
el conjunt dels nostres responsables polítics a Madrid, més
humilitat, que és una bona recepta; i també que després
d’estes eleccions acabarem en un frontisme sense solució.
Crec que s’ha de parlar, s’ha d’acordar, i si no se parla i si no
s’acorda la democràcia perd puntualitat.
En qualsevol cas, ací nosaltres farem, senyora síndica, el que
ens pertoca. Nosaltres ací anem a treballar d’acord amb allò
que hem acordat i anem a avançar en el camí correcte per a
esta societat, en el camí de progrés i el camí d’avanç social,
perquè sense justícia social, sense inclusió social no hi ha una
societat cohesionada i no hi ha futur per a esta societat.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Per tant, nosaltres ací hem fet allò que ens pertocava, en
altres lloc no ha estat possible. I com primer no puc parlar, no
me pertoca parlar des d’una perspectiva partidista, i no ho

Moltes gràcies, president.

