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Mire, presidente, pero es que qué pruebas tiene que están
siguiendo la misma hoja de ruta. Mire usted, qué dijo la vicepresidenta, la señora Oltra, en rueda de prensa del Consell,
cuando conoció que la sentencia declaraba ilegal su decreto
de chantaje lingüístico. El tribunal no puede ser una segunda
cámara. Si toma decisiones políticas los magistrados se
tendrán que presentar a las elecciones, alguna parte del
poder judicial que está interesada en ir contra el botànic.
Los jueces podrán ir en las futuras listas del PP. ¿Pero no se
dan cuenta que esto es lo que están diciendo los golpistas en
Cataluña? (Aplaudiments) No aceptaremos ninguna sentencia que no sea absolutoria. (Aplaudiments) No olvide usted,
claro. Su conseller dice que sin independencia no hay… si en
Valencia no hay independencia y sin desobediencia –por
favor, señora presidenta, quiere decirle a la señora Mónica
Álvaro…

La senyora vicepresidenta primera:
Vamos a ver. Per favor, guarden silenci. I, senyora Bonig, per
favor, acabe ja la repregunta.
Senyora Álvaro i senyora Bonig.

La senyora Bonig Trigueros:
¿Se da cuenta? Y sin desobediencia no hay independencia.
Lo último, el Consell gasta 110.000 euros en una muestra con
estelada y contra la policía…
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La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyora Bonig.
Senyor president.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
Moltes gràcies, senyora Bonig.
Per més que cride, per més que s’exalte, la llei actual per la
qual s’està ensenyant el plurilingüisme en esta comunitat és
una llei legal, absolutament legal; i sinó, entre d’altres coses,
sap per què el ministre anterior del Partit Popular mai la va
recórrer, mai la va recórrer. Mai la va recórrer (aplaudiments)
perquè estava bé. I mira si estava bé, mira si estava bé, que el
nostre model, que aquí està defensat el conseller Marzà, que
s’està defensant, que està parlant, com a experiència pilot
positiva en Europa, el nostre model és el model que el seu
partit està intentant posar en Catalunya, i ja el té Galícia, ja el
té Galícia. (Aplaudiments)
Per tant, quin és el problema? El problema és que vosté, vosté
va fer una anàlisi, i ací (inintel·ligible) ... Vostés no poden intervindre, com fa este govern, en les qüestions reals que afecten
a la Comunitat Valenciana. I vosté inventa permanentment el
fantasma del catalanisme. I eixe és el seu fantasma! Però no
és el fantasma d’esta comunitat.
I mire, li dic una cosa. Jo sempre defensaré la llibertat d’expressió, fins i tot la seua. Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
La senyora vicepresidenta primera:
Senyora Bonig.
Gràcies, senyor president.
La senyora Bonig Trigueros:
...y le da 90.000 euros a un señor que defiende que en este
país hay presos políticos, y no es verdad, hay políticos presos.

Serà ara l’il·lustre diputat senyor Fran Ferri, síndic del Grup
Parlamentari Compromís, el que farà la seua intervenció.
Un segon i li posaré... Quan vullga.

Pero es que Compromís le ha dejado solo.
El senyor Ferri Fayos:
Moltes gràcies, senyora presidenta.
La senyora vicepresidenta primera:
Acabe, per favor, senyora Bonig.

Després del popurri. En primer lloc, sí que m’agradaria fer
una condemna també a eixos atemptats masclistes que han
suposat la mort de quatre persones en mans, una vegada
més, de la violència masclista, i per tant la condemna per part
del meu grup.

La senyora Bonig Trigueros:
Señor presidente, cuándo piensa usted cumplir las sentencias
que han declarado ilegal su modelo de chantaje lingüístico.

Senyor president, hui anem a parlar de diners, anem a parlar de la
caixa de La Generalitat, la de tots els valencians i les valencianes. I
és que hem tingut dos grans problemes en els nostres diners.
El primer, com diria Casado, la impecable gestió del Partit
Popular, després Valmor, de Ciegsa, de Fira València, de
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Gürtel, de Taula, de Blasco, d’Ortiz, de la tele, del Papa, dels
Cotino, dels deutes, dels pufos. Després de tot això, sí, senyor
Casado, van deixar la caixa impecable. Limpia, limpia, però
como una patena. (Aplaudiments)
Eixa gestió impecable ens va deixar un gran forat en els
nostres pressupostos. Per això els representants de la dreta,
en lloc de tanta lliçó, el que haurien de fer és una arreplegada
per a tornar els valencians tots els diners que es van esfumar.
Però en la corrupció i la nefasta gestió del Partit Popular no
va ser l’únic problema de les nostres finances. Els valencians
estem patint una discriminació històrica, paguem a territoris
més rics perquè puguen fer allò que nosaltres no ens podem
permetre.
Senyor president, falta una setmana per a la seua reunió amb
el president del Govern, i per això des de Compromís volem
pregunta-li quin és el plantejament que farà per a defensar
les resolucions aprovades en estes Corts. Com sap, en estes
Corts hem aprovat en diverses ocasions diverses resolucions
per aconseguir un tracte just. I l’objectiu sempre ha estat el
mateix: la reforma immediata del sistema de finançament,
la regularització del deute històric, que ja supera els 20.000
milions d’euros, i un nivell d’inversions superior al nostre pes
poblacional per a compensar tot el que han deixat d’invertir
en les últimes dècades.
Eixe és el full de ruta que vam aprovar en estes Corts de
forma unànime en octubre de 2015. I és la mateixa reivindicació que s’ha reiterat en diverses ocasions, perquè el que
valia per a Montoro val per a Montero i el que valia per a
Rajoy val per a Sánchez.
En el primer ple després de la investidura de Sánchez, en
estes Corts vam revalidar eixa declaració institucional. I
sense anar més lluny, en l’últim debat de política general vam
aprovar una resolució que manté eixes exigències.

Pàg. 8042
I afortunadament sembla que s’ha tornat a rectificar, ha
començat la negociació política del nou sistema de finançament, i és una bona notícia, els valencians anem amb tots els
arguments i anem amb tota la capacitat i solvència tècnica
del món. Però els arguments i la solvència tècnica sempre
han estat ahí, sempre els hem tingut. El que falla és que ningú
va agafar el bou per les banyes i posar damunt de la taula i
acabar amb la nostra discriminació històrica.
Mentrestant els valencians continuem finançant «aves» des
de Madrid a qualsevol lloc d’Espanya, mentre no tenim el
corredor mediterrani i mentre tenim un caos en les nostres
rodalies.
Senyor president, des de Compromís serem clars. No ens
molesta ser durs quan es tracta de defensar els interessos
dels valencians, el que esperem d’eixa reunió és que el govern
de Sánchez faça bons els efectius, i en efectiu també, en tots
i cadascun dels punts que hem defensat en estes Corts. Si
s’aconseguixen avanços en estos punts ho celebrarem, i esperem que siga el que passe. Però si es torna a deixar de banda
alguna d’estes reivindicacions aprovades per unanimitat en
estes Corts, ho senyalarem, no ens callarem, com mai s’ha
callat este govern del botànic.
Jo el que espere és que el senyor Sánchez es quede amb un
missatge clar després d’eixa reunió: que als valencians i a
les valencianes ja no ens alimenten les molles, volem el pa
sencer.
Moltes gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyor Ferri.
Senyor president del Consell.

Però ja sabem que hi ha resolucions, hi ha declaracions institucionals, aconseguirem que es faça justícia. El que és important, el que cal és que el govern central ens deixe de mirar
com si fórem boig i comence a mirar-nos com si fórem persones. I creiem sincerament que el nou govern central es una
oportunitat. Però han passat ja els primers cent dies i no
veiem massa fets.

El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, presidenta.
Moltes gràcies, senyor Ferri.

«En el Consejo de Política Fiscal y Financiera el gobierno
tiene el 51% de los votos, por lo que son ellos los obligados
por conocimiento y capacidad normativa a poner encima de
la mesa un nuevo modelo de financiación. El problema es que
no tiene ni la valentía ni el liderazgo político de plantear una
reforma del sistema.»
No, no és que m’haja canviat de llengua, és que estava llegint
les declaracions, les paraules del senyor Sánchez en una
entrevista en Valencia Plaza, en abril del mateix any, d’este
any, quan governava Rajoy. El que va prometre, per cert,
Rajoy, un finançament per a 2017 i que no va complir la seua
paraula.
En maig, a preguntes del nostre portaveu a Madrid, Joan
Baldoví, el senyor Sánchez va dir una altra cosa, va dir que
no n’hi hauria temps per a reformar el sistema de finançament en esta legislatura. Parlem d’abril i de maig de 2018.

Jo crec que he explicitat en esta trona en reiterades ocasions,
i vaig a fer-ho hui una vegada més, que la posició del govern
de La Generalitat no ha canviat res, res, absolutament res des
de l’anterior govern fins a l’actual govern.
El mateix que li plantegí en el seu moment al senyor Rajoy, li
plantejaré ara al senyor Sánchez, perquè el problema continua sent el mateix, la resposta ha de ser la mateixa.
En este sentit, el que farà el president de La Generalitat, el
que he de fer és transportar clarament esta voluntat en les
Corts Valencianes a la Moncloa, i aixina ho faré.
Perquè efectivament nosaltres ja vam dir també este període
que no estàvem d’acord en el plantejament que s’havia fet inicialment per part del govern. Sabem de les dificultats, clar que sí, i
sabem de les tensions que hi hauran, però nosaltres pensem que
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és un tema cabdal, és un tema cabdal, perquè parlem de l’estat
de benestar, estem parlant de tres dels quatre pilars de l’estat de
benestar que estan residenciades en les comunitats autònomes.
I parlem també de la iniciativa i la capacitat econòmica d’oferir,
d’oferir més possibilitats a les nostres empreses, més innovació.

aportadors nets a l’estat. És una desigualtat que, evidentment,
és crònica i que tenim de vèncer. I és evident també que n’hi
ha hagut unes males polítiques, unes males pràctiques. D’això
també, clarament no se tenen de fer ressó la resta. La resta no
tenen de pagar les desfetes que s’han fet ací.

Per tant, estem parlant d’una qüestió que és cabdal, fonamental i que no pot, per tant, distraure’s ni un moment. I per
això, avui mateix està reunida ja esta comissió política, en la
qual alguna cosa hem contribuït els valencians en el nostre
conjunt. En cap ja en l’agenda del govern en este aspecte, i
crec que és una qüestió positiva per a tots.

I això és el plantejament que li vaig a fer al president, perquè
nosaltres tenim, sí, els treballs fets. Tenim, a més, una posició
política que no canvia en funció del govern. Nosaltres li oferírem a Rajoy lleialtat reivindicativa i li oferim també a Sánchez
lleialtat reivindicativa.
Gràcies. (Aplaudiments)

Està, per descomptat, que… la batalla, el combat dialèctic va
a ser dur, però és evident que nosaltres, com vosté dia, tenim
molt arguments. Tenim arguments perquè portem molt de
temps treballant tècnicament, i és fonamental, perquè ací
no se pot fer demagògia. Cal anar a aterrar en la realitat. I la
realitat és que esta és la comunitat pitjor finançada.
Però, clar, això, que el Govern d’Espanya d’avui, que ahir precisament la ministra ho diguera, ho explicitara clarament en
la cambra dient que la Comunitat Valenciana era la pitjor
finançada i que calia donar-li una solució el més immediat possible a la Comunitat Valenciana, això, senyories, no havia passat
mai, (veus) no havia passat mai! Perquè quan governaven estos
senyors, sap el que passava? Que a mi, com a diputat, me van
dir en el plenari, me van dir que «la Comunitat Valenciana
estaba por encima de la media de financiación.» I això ho va dir
la responsable del Partit Popular d’hisenda! Eixa era la realitat!
(Aplaudiments) Eixe era el seu pensament que tenien. Eixe és el
canvi. Ells, evidentment, contra Sánchez si que ho veuen millor.
Però això és que ho veuen millor contra Sánchez.
Però la realitat dels fets és que estem avançant. I en este temps
hem aconseguit trencar la invisibilitat. I això és una cosa positiva
a la Comunitat Valenciana. I als atacs constants que estan fent
contra la plataforma. És simplement que estan allunyats del que
és la societat civil valenciana. La societat civil valenciana s’ha
mobilitzat i se tornarà a mobilitzar, segur, si fa falta.
I, és clar, este govern, com ho ha fet des del primer moment,
està posicionant-se clarament en favor dels interessos dels
valencians. I ho farà sempre, perquè ací, mentres governe
este govern i este president, se governe des de la Comunitat
Valenciana. Des de cap altre lloc. I això també és una gran
novetat, perquè no ha passat mai.
I, per tant, en estos moments és evident que nosaltres exigim, i li
exigiré al president Sánchez, que hi haja una reforma del model,
amb un plantejament d’igualtat entre tots els ciutadans d’Espanya
i de singularitat entre les distintes regions i nacionalitats.
I, al mateix temps, és evident que exigiré que en els pròxims
pressuposts tinguem la inversió que ens pertoca. I això va
a ser una exigència, perquè és una exigència justa. I estic
convençut que serà atesa. I si no ho fóra, nosaltres, evidentment, també estaríem en el procés de discussió i denúncia,
perquè no hi ha una altra. No podem continuar aixina.

La senyora vicepresidenta primera:
Gràcies, senyor president.
Serà ara el síndic del Grup Parlamentari Podemos-Podem,
il·lustre senyor Antonio Estañ… Senyor Estañ.

El senyor Estañ García:
Gracias, presidenta.
En primer lugar, condenar los asesinatos ocurridos ayer. Algo
grave pasa cuando una denuncia no impide que se asesine a
dos niñas.
Hace unas semanas pudimos debatir sobre los logros y los
retos que aún quedan en esta legislatura. En su discurso
escuchamos numerosos anuncios, algunos de los cuales se
han ido deshinchando con el paso de los días.
Sin embargo, no escuchamos referencias a varios objetivos
todavía pendientes del pacto del botànic. Por eso le preguntamos, señor Puig, ante esas cuestiones que todavía quedan
por cumplir, ¿qué decisiones va a tomar el Consell para
asegurar su cumplimiento durante esta legislatura?
Gràcies. (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta primera:
Gracias.
Senyor president. Ara quan acaben de comentar, pot vosté
prendre la paraula.

El senyor president del Consell:
Gràcies, presidenta.

Per tant, senyor Ferri, crec que… és cert, nosaltres, la
Comunitat Valenciana, després de vint anys dels governs del
PP és un territori en el 11,3% de renda per càpita inferior a la
mitjana espanyola. El gran èxit Casado va ser que ací estàvem
en la mitjana i hem passat a tindre onze punts menys. Som

Señor Estañ, evidentemente que el proyecto político que
nace del botànic para esta comunitat, un proyecto compartido y, evidentemente, plural y diverso, tiene muchas estaciones, que algunas vamos llegando y vamos cumpliendo, como

