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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 27 d’octubre 
de 2022. Comença la sessió a les 10 hores i 6 minuts. 
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor 
Enric Morera i Català. Sessió plenària número 69. 
Segona i darrera reunió.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories…, moltes gràcies als mitjans gràfics que cobri-
xen sempre la nostra activitat, una activitat que és retrans-
mesa pels nostres sistemes interns i es pot seguir a través 
del hashtag Ple Corts . I agrair, com sempre, el treball dels 
mitjans de comunicació, que donen complida informació del 
nostre treball .

El nostre treball, senyories, continua. Es reprén la sessió. (El 
president colpeja amb la maceta)

Compareixença del president del Consell, senyor Ximo Puig i 
Ferrer, per a respondre les preguntes d’interés general per a la 
Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris

El senyor president de les Corts Valencianes:

Punt 13 de l’ordre del dia, que és: compareixença del presi-
dent del Consell per a respondre a les preguntes d’inte-
rés general per a la Comunitat Valenciana, formulades 
pels grups parlamentaris . Coneixen vostés el procediment, 
emmarcat en l’article 173 del nostre reglament.

I, sense més dilació, done la paraula a la síndica, il·lustre 
diputada del Grup Parlamentari Popular, María José Catalá .

La senyora Catalá Verdet:

Molt bon dia .

Muy buenos días, señor president, señores miembros del 
Consell, señora consellera .

Bueno, hace solo siete días, yo le decía al señor president 
que andaban ustedes como pollo sin cabeza, lo que no 
pensaba es que se lo iban ustedes a tomar al pie de la letra. 
(Rialles. Aplaudiments)

Mire, yo no sé cómo no quiere que le hablemos de un fin de 
ciclo . No sé, hace una semana lanza usted en la tribuna un 
ultimátum a sus socios para que le dejen aprobar una reforma 
fiscal. El mismo día, Volkswagen amenaza con no ir a Sagunt, 
porque usted y el señor Sánchez vendieron el oso antes de 
cazarlo. Claro, montaron un patín en Sagunto, con la foto, que 
yo asistí, todo por la foto, cuando ustedes no tenían cerrado 
el acuerdo, señor Puig . Les puede el postureo, les puede la 
propaganda. Luego, el lunes aprobó usted una reforma fiscal 
raquítica y subiendo los impuestos por la puerta de atrás.

Y el martes llega el cese fulminante de la señora Mollà. Y esto 
es de lo que le retrata a usted, de esas cosas que a usted le 
retratan. Porque, mire, no la ha cesado usted por negligen-
cia en su gestión –ojo, que motivos no faltan para esto, ¿eh?–. 
No la cesó usted por despreciar a la agricultura valenciana 
diciendo aquello de: «Tú di que las naranjas son valencianas, 
i au», tú dilo, que pasa. La podría haber cesado por las pasti-
llas de cloro en las acequias, por la muerte de los burros en el 
Desert de les Palmes, por hacer una bomba de humo en los 
incendios, por fracasar en la política de prevención de incen-
dios, por boicotear el Puerto de Valencia, por no apostar y 
dejar en degradación La Albufera de València… Pero no, la ha 
destituido usted por orden de su vicepresidenta en una purga 
y lucha fratricida de Compromís. (Aplaudiments)

Mire, la gente hoy está leyendo las noticias y, señor presi-
dente, esto parece una serie turca . Su Consell parece una 
serie turca . Mire, no manda usted ni en su propio gobierno . 
¿Cree usted que los valencianos merecen este espec-
táculo? Cuando la inversión de Volkswagen está en juego, 
cuando Ford anuncia nuevos ERE… Cuando hoy la tasa de 
paro sube un 7,3 % en la Comunidad Valenciana, cuando 
la media nacional es una subida de un 2,03 %, el triple 
en la Comunidad Valenciana. ¿Qué cree que deben estar 
pensando en Alemania cuando los ven a ustedes así, a nava-
jazo limpio? ¿Que son ustedes un gobierno serio? ¿De 
verdad? ¿Creen ustedes que piensan esto un Alemania?

Mire, señor Puig, debería usted mirar a su alrededor . Este 
proyecto es un proyecto agotado, y es que el Botànic 
terminó cuando Mónica Oltra salió por esa puerta, y, desde 
entonces, ustedes solo hacen que agonizar. Y eso es una 
realidad . (Aplaudiments)

Mire, solo me cabe preguntarle: ¿cree usted que está defen-
diendo los intereses de esta tierra con eficacia? ¿O es la 
señora Oltra la que mece la cuna de su Consell?

Muchas gracias . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Una vegada formulada la primera part de la pregunta de 
control, correspon al president del Consell donar contestació 
a les qüestions plantejades.

Té la paraula el president del Consell, Ximo Puig.

El president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Moltes gràcies, senyora Catalá, en esta nova versió, 
diguem-ne, cercana al humor .

Bé, jo li vaig a dir una cosa, per a començar. Clar, que vostés 
ens donen algun tipus de lliçó d’espectacles en el Consell, 
bé, és que… (Aplaudiments) Això sí que és de broma univer-
sal. Què volen, que recordem allò d’espies, que el president 
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i el vicepresident no es parlaven… Podem recordar moltes 
coses, però no estem per a recordar .

Mire, l’estabilitat dels governs… (Veus. El president del Consell 
s’adreça al president) Ja comencem .

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor.

Per favor, demane el mateix silenci i la mateixa educa-
ció que s’ha tingut en escoltar la pregunta de la síndica del 
Grup Parlamentari Popular per al president del Consell . La 
mateixa .

Disculpe la interrupció, president.

 
El president del Consell:

Moltes gràcies, president .

L’estabilitat del govern es medix amb l’aprovació i amb 
les polítiques que es porten endavant, i s’ha vist clara-
ment. Vosté parlava: fa set dies ací… S’atrevix a parlar del 
que deia. Si fa set dies vosté va dir ací que no s’aprova-
ria la reforma fiscal que vaig anunciar en el debat de l’es-
tat de la comunitat . (Aplaudiments) Va dir que no s’aprovaria 
i s’ha aprovat, el dilluns passat . I, a més a més, s’ha apro-
vat abaixant els impostos al 97,7 % de valencians i valencia-
nes . (Aplaudiments) Ara bé, a més a més, hem anat més enllà, 
i ara, en els pressupostos del 2023, augmentarem la pres-
sió fiscal només a aquells que ara poden i deuen ajudar un 
poquet més. (Aplaudiments) Simplement és això .

Per tant, en estos set dies, és evident que, com tots els dies en 
esta època que ens ha tocat governar, passen moltes coses. 
Respecte a Volkswagen, mire, el que li puc dir és una cosa: 
nosaltres hem estat treballant des del dia 8 d’octubre de l’any 
passat per esta qüestió. Hem estat avançant. Ara, el PERTE 
de l’estat ha donat una quantitat de diners a eixe projecte, 
i s’està negociant l’ampliació d’altres línies. L’únic que li puc 
dir amb absoluta seguretat: si vostés hagueren governat, mai 
haguera vingut Volkswagen a la Comunitat Valenciana, mai. 
(Aplaudiments) Perquè, quan nosaltres vam començar a partici-
par en esta posició, no estaven, no estaven . I ho hem aconse-
guit gràcies, precisament, a això que pregunta vosté, a l’eficàcia 
del govern, (aplaudiments) a la capacitat de gestió.

I parla de l’atur . Però, anem a vore, si tots els indicadors 
d’atur en relació amb el 2015 són absolutament millors . 
De fet, en este any, la Comunitat Valenciana, en els dotze 
mesos, ha tingut una disminució de 58.700, un menys 
14,65 %; en Espanya, un menys 12 %.

I, per tant, eixe és el transcórrer de la història, que, gràcies al 
govern progressista, al diàleg social, estem avançant, avan-
çant en la prosperitat social de la Comunitat Valenciana, a 
pesar de les dificultats. (Aplaudiments)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies .

Continuarem escoltant la pregunta per part de la síndica 
del Grup Parlamentari Popular, la il·lustre diputada María 
José Catalá . I escoltarem amb silenci la segona part de la 
pregunta .

Quan vosté vullga, senyoria.

 
La senyora Catalá Verdet:

Gràcies, senyor president .

Bueno, veo que usted sobrevuela, no quiere ni hacer 
mención a la crisis de su Consell, no quiere mentarlo. Bien, 
usted hablaba de la estabilidad de su gobierno, luego le daré 
alguna idea sobre la muestra de estabilidad que ha ofrecido 
su gobierno en los últimos meses.

Pero voy a empezar por la reforma fiscal. Mire, respecto 
a la reforma fiscal, usted ha bajado los impuestos a los 
valencianos en 150 millones de euros, cuando ustedes 
han sobrerecaudado 1.800 millones de euros por la infla-
ción. Eso supone que a cada valenciano usted le va a reba-
jar 69,84 euros al año, un gran esfuerzo de este Consell. 
150 millones de euros en total, cuando su sobrerecau-
dación por la inflación son 1.800. (Aplaudiments) Un gran 
esfuerzo.

Me sorprende que saque usted pecho de los datos del paro, 
especialmente porque el problema del incremento del paro 
en la Comunidad Valenciana de este trimestre son las muje-
res, no sé si le ha dado tiempo a leerse la EPA. Y no entiendo 
que un gobierno que se dice progresista saque pecho hoy 
aquí de los datos del paro, cuando el problema principal 
del incremento del paro este trimestre en la Comunidad 
Valenciana es el paro femenino. (Aplaudiments) No lo puedo 
comprender .

En tercer lugar, sobre la Volkswagen, usted dice: no se 
preocupe usted. Yo sí me preocupo, señor Puig, poque 
usted lo que dice aquí de palabrita se queda en nada 
siempre. Y ese es el problema, que usted ya no tiene 
credibilidad. Ese es el gran problema. Mire, usted dice: 
«Es que no hubiera venido nunca Volkswagen si uste-
des hubieran gobernado». ¿Volkswagen no está en 
Parc Sagunt? ¿Quién hizo Parc Sagunt? Primer punto. 
(Aplaudiments) Segundo punto: ¿la Ford qué, ha venido 
con ustedes a la Comunidad Valenciana? No, perdó-
neme, la Ford vino con el Partido Popular a la Comunidad 
Valenciana… (Veus)

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories, per favor. (Veus) Senyories!

 
La senyora Catalá Verdet:

Bueno, no se altere, no se altere…

 
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories!



Número 126  ¦  27-10-2022 Pàg. 6984

La senyora Catalá Verdet:

No se altere…, no, no se preocupe, no se altere, quédese… 
Tranquilo. Mire, no se altere. El gobierno del Partido Popular 
y sus gobiernos, bien, todos, un acuerdo conjunto, ¿quiere 
que lo dejemos con esto? Un acuerdo conjunto de todos 
los partidos políticos por mantener la Ford en la Comunidad 
Valenciana .

Que no, que ustedes no son los protagonistas de todo, 
que no han inventado la pólvora, que con ustedes no se ha 
creado la Comunidad Valenciana. Dejen ustedes de creerse 
esto, que no es verdad.

Pero es que, además, le voy a decir una cosa. Mire, ¿cómo 
puede ser que usted sea capaz de darle 45 millones de euros 
a un empresario chino, amigo de la señora Torró, por adelan-
tado, y sea usted incapaz de cerrar un acuerdo económico 
con Volkswagen? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyoria…

La senyora Catalá Verdet:

Que es una empresa un pelín más seria. Un pelín más 
seria .

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria…

La senyora Catalá Verdet:

Y, mire, respecto de la –acabo, señor presidente– la crisis 
de su Consell, señor presidente, ¿estabilidad? Mire, en unos 
meses se ha marchado el señor Marzà, se ha marchado el 
señor Mata . Usted ha cesado a la señora Barceló y la ha 
traído aquí, al señor Soler. Ha cambiado los vicepresidentes, 
ahora la consellera Mollà. ¿De verdad me está hablando de 
estabilidad en el gobierno? ¿De verdad?

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies…

La senyora Catalá Verdet:

¿De verdad tiene usted la barra de decirme que son esta-
bles? Mire, lo dicho: ustedes están en descomposición, 
señor Puig…

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

La senyora Catalá Verdet:

Y a mí lo que me preocupa es que para usted no está a 
lo importante, el trabajo que necesita esta Comunidad 
Valenciana, que es, efectivamente, que usted se comprometa, 
pero por escrito, a traer a la Volkswagen a la Comunidad 
Valenciana. Yo le digo que tendrá la oportunidad de votarlo.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

La senyora Catalá Verdet:

Haremos una iniciativa para que usted lo haga en los presu-
puestos, a ver qué hace usted. Negro sobre blanco, señor presi-
dente, no de boquilla, que ya le conocemos. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà el president del Consell a les qüestions llarga-
ment presentades .

El president del Consell:

Moltes gràcies, president .

Clar, és que, mire, jo soc de tarannà tranquil, però és que 
vosté, efectivament, quan diu les coses que diu… Perdone, 
la Ford no la va portar el Partit Popular, és de l’any 1976. 
(Aplaudiments) El Partit Popular no existia. On estava el 
Partit Popular? On estava el Partit Popular? Això és una 
bona pregunta, «on estava el Partit Popular en el 1976?» 
és una bona pregunta. Alguns sabem on estàvem i altres, 
evidentment, estaven en un altre lloc . (Aplaudiments)

Bé, en Ford, evidentment, que vaig estar esta setmana visi-
tant Ford junt amb la ministra, ha pres una decisió extraordi-
nària que encara vostés no han sigut capaços de valorar. En 
estos moments, mire el que està passant en Alemanya i el que 
ha passat ací. En Alemanya estan dient que va a quedar-se 
només amb el 10 % de la faena i ací s’ha decidit la Comunitat 
Valenciana . I s’ha decidit per moltes raons, evidentment, per 
l’estabilitat política també, també. (Aplaudiments)

Igual que Volkswagen. Però, clar, vosté em demana a mi que 
jo acorde amb vosté…, però si amb vosté jo no he d’acor-
dar res. Estem acordant amb ells i acordarem, clar que sí. 
Però a vostés, ací, realment, l’únic que els demane és que no 



Número 126  ¦  27-10-2022 Pàg. 6985

posen més entrebancs, no posen entrebancs . (Aplaudiments) 
Estiguen tranquils, estiguen tranquils.

Parc Sagunt com estava? Si estava arruïnat, Parc Sagunt 
estava arruïnat, estava en fallida absolutament…, Parc Sagunt 
I, que ara estem amb Parc Sagunt II i el Parc Sagunt III. Estava 
absolutament liquidat. I això és el que ha canviat, el que ha 
canviat és la percepció de la Comunitat Valenciana en general .

Parla dels projectes…, mire, clar, vostés presenten un 
projecte que és el seu passat, ja ahí ho hem descobert tot. 
En mirar l’altre dia va dir: quins són els grans projectes que 
va plantejar el Partit Popular? Doncs un que va ser molt 
reconegut va ser el Parc Ferrari, que van vindre ací amb el 
Parc Ferrari (aplaudiments) i van dir que en sis mesos estaria 
construït. Bé, sí que van passejar amb un Ferrari i amb massa 
altres coses. Vostés van portar ací les pitjors empreses que 
mai haurien d’haver portat .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, president .

Escoltarem la pregunta que formula la il·lustre diputada 
Elena Bastidas. Quan vosté…

La senyora Bastidas Bono:

Gracias, señor presidente .

Señor Puig, la Comunidad Valenciana es la quinta autono-
mía con mayor tasa de pobreza en España y somos líde-
res en pobreza infantil. 15.000 personas en lista de espera 
de dependencia, impagos en centros de menores y residen-
cias de la tercera edad, familias que este invierno van a tener 
que decidir entre poner la calefacción o comer… Y usted, en 
vez de estar dirigiendo y centrado en el Consell, en resol-
ver estos problemas y no perder inversiones estratégicas, 
contempla en silencio, cómplice y sin autoridad, las guerras 
fratricidas de partido entre su vicepresidenta y su ya excon-
sellera de agricultura . Y vamos a dimisión diaria . Usted ha 
perdido el control de este Consell, toma decisiones de ceses 
de manera teledirigida, no por motivos de mala gestión, 
sino por envidias personales, juegos de sillones y guerra de 
guerrillas entre sus socios de coalición .

Y le pregunto, señor president, primero por una consellera 
más preocupada por su situación judicial que por la gestión; 
ahora por una consellera más preocupada por quitarse de en 
medio a sus enemigos políticos que por la gestión, ¿por qué 
tienen que pagar siempre los más vulnerables el caos de su 
Consell, que cuando no está ausente está en descomposi-
ción, señor Puig? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria .

Contestarà la vicepresidenta i conselleria de polítiques 
d’igualtat, Aitana Mas.

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

Gràcies, president .

Senyora Bastidas, vam tindre este debat ahir. Hui ha intro-
duït algun element més del que li diré que l’estabilitat d’este 
govern està més que garantida. La cohesió d’este govern 
està més que garantida i al que vostés diuen «purgues» 
és el que fan vostés en el seu propi partit. Pregunten-li o 
criden-li a Isabel Bonig o a Pablo Casado, senyora Bastidas. 
(Aplaudiments)

Mire, açò és molt evident. Vosté ahir no va ser capaç a la 
mateixa pregunta sobre la pobresa de fer-me ni una sola 
proposta per part del Partit Popular. Ni una sola. Va vindre 
vosté a queixar-se una cosa rere altra sense aportar ni una 
mesura ni una proposta .

I el que està fent este govern és precisament estar a l’alçada 
de les circumstàncies. Ho vam fer també amb una reforma 
fiscal que ajudarà les famílies que més ho necessiten, classes 
treballadores, classes mitjanes i, sobretot, ho farà amb uns 
pressupostos que aprovarem de nou en temps i en forma, 
senyora Bastidas. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, vicepresidenta .

Té la paraula l’il·lustre diputat Miguel Barrachina.

Quan vosté vullga, senyoria.

El senyor Barrachina Ros:

Señora Mas, qué bien traída está esa blusa negra en 
Compromís .

Señor presidente, le pregunto, usted tenía multitud de moti-
vos para purgar a la exconsellera de agricultura, récord euro-
peo en abandono de tierras agrícolas, récord nacional en 
envejecimiento de nuestros agricultores o por no haberle 
plantado los 15 millones de árboles que usted «ximoanun-
ció», pero, eligió, como dice el subsecretario de Compromís, 
se lo leo: «Eligió razones despreciables y motivos intelectual-
mente incapaces para destituir teledirigidamente… –según 
insinúa– para teledirigir una destitución, una purga interna».

Y yo le pregunto, señor Puig: ¿cuándo dejó usted de presidir 
un gobierno dividido en tres bandos que se peleaban por el 
requisito lingüístico, por el campo de Valencia, por la amplia-
ción del puerto, para presidir esa auténtica melé de un todos 
contra todos?
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Y le pregunto: en ese gobierno de las personas, esta purga 
¿de qué les sirve a los agricultores y ganaderos de la 
Comunidad Valenciana? (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies senyoria .

Contestarà la vicepresidenta del Consell .

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives:

Senyor Barrachina, jo, si li molesta la camisa, me la puc treure . 
El problema és que no duc res baix, senyor Barrachina.

Però bé, independentment d’això, senyor Barrachina, el 
problema de rerefons és que vostés no tenen una alternativa 
política per a esta Comunitat Valenciana, senyor Barrachina. 
Eixa és la llàstima. La llàstima és que vostés, quan governa-
ven, no saberen atendre les necessitats d’una població que 
ho estava passant malament . Retallaren en absolutament tot 
i els digueren «apreten-se el cinturó».

I el que ha fet este Consell, el que ha fet esta bancada i el 
que ha fet cadascun dels consellers i conselleres que ha 
treballat en este govern és posar les polítiques públiques a 
disposició de la ciutadania, senyor Barrachina . (Aplaudiments) 
I vostés i vostés no són alternativa absolutament de res, 
perquè continuen en la corrupció del seu passat. A vore, 
si li sona eixos 20,6 milions d’euros que diu anticorrupció 
que el senyor Zaplana té pendents de poder demostrar que 
són seus i no són de tots els valencians i les valencianes . 
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, consellera .

Continuarem, senyories, amb la sessió de control.

Ara, amb la pregunta que, en nom del Grup Parlamentari 
Compromís, formula la síndica del grup, la il·lustre diputada 
Papi Robles .

Quan vosté vullga, senyoria.

La senyora Robles Galindo:

Gràcies, president .

Vaig a preguntar per ahí a vore si vinc ben vestida este matí 
per al gust dels diputats del Partit Popular. (Aplaudiments)

Bon dia .

Espere que li agrade, senyor Barrachina.

Senyor president, des de Compromís hui li volem pregun-
tar quin és el paper que hem de jugar les ciutats respecte al 
canvi del model energètic que tenim entre mans.

Li preguntem açò també perquè sobretot volem saber 
quines són les mesures que pensa implementar este govern 
per tal de impulsar el canvi de les energies renovables, en 
concret en la part de les ciutats .

I dic això perquè jo crec que si avui li diguérem a alguna 
persona alguna qüestió en la qual podrien tindre un consens, 
és que el model energètic que hem conegut fins ara ha 
fracassat. I jo quan dic que ha fracassat és que la meua veïna 
del cinqué Carmen no pot pagar la seua factura de la llum; 
quan dic que ha fracassat és perquè que el veí del quart en 
estiu està patint molta calor perquè la seua finca dona…. a 
orientació sud i estem patint les conseqüències del canvi 
climàtic, que també hem provocat nosaltres.

Però, en canvi, s’ha d’anar en compte perquè este model no 
ha fracassat per a tres elements clau. I és que, per exemple, 
per a Endesa este model no està fracassat, president. Per al 
president d’Iberdrola que guanya 6 milions d’euros a l’any no 
és un model fracassat, és un model d’èxit. Home, clar, només 
faltaria. Però és que per a alguns polítics com el senyor 
Aznar o el senyor González, que van utilitzar les portes gira-
tòries i la seua capacitat de presa de decisió, no és un model 
fracassat. Però per a la gent que estem en este govern sí que 
ho és, perquè nosaltres estem del costat de la gent.

Clar, estem d’acord que ha arribat l’hora de canviar i, front 
a eixe canvi, president, tenim dos propostes . Hi ha una 
proposta que és dir: anem a canviar el model, no?, de les 
renovables, però deixar el mateix esquelet. És a dir, agafar i 
dir: un model dominat per tres o quatre empreses renova-
ble; un model que produïx molt lluny i fa autovies energèti-
ques destrossant el territori, això sí, renovable, o un model 
que el que fa és bolcar tota la energia al mercat i dir que és 
un bé de mercat en volta de un dret, que és el que haurien 
de tindre totes les persones, però renovable.

Clar, este canvi és molt fàcil, president, és molt fàcil i, a més, no 
va tindre massa problema. Jo crec que els poderosos no tindran 
mai un problema amb açò, perquè per al que és un èxit este 
model no se que queixarà. El que passa és que esta gent d’ací 
hem vingut a governant per a la gent i amb uns acords, que és 
la lluita contra el canvi climàtic. Per tant, podríem dir que amb 
eixe canvi de model nosaltres no estaríem complint amb els 
objectius que hem vingut a complir ací.

I, clar, en eixa conjuntura tenim la sort que sí que hi ha una 
proposta diferent en la qual podem començar a treballar, en 
la qual s’està treballant i en la qual volem continuar treba-
llant, que és un model en què la gent genera l’energia per a la 
mateixa gent, que són comunitats energètiques, per exemple. 
És un model que produïx l’energia allà on fa falta. Dic jo que 
si la ciutat de València requerix moltíssima energia, doncs què 
més fàcil que produir-la en la ciutat de València.

És un model que al final el que acaba fent és baixar la 
factura de la llum de la gent. És bàsicament això el que 
volem . I, clar, dins de tot això, les ciutats són grans depre-
dadores de recursos, perquè vivim molta gent en elles. I 
ahí tenim un rol fonamental en el qual volem saber cap on 
s’adreça el nostre Consell.


