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Senyories, escoltarem ara la pregunta que fa la il·lustre dipu-
tada María José Catalá . Escoltarem en silenci . 

Quan vosté vullga, senyoria. 

La senyora Catalá Verdet:

Gràcies, senyor president .

Señor presidente, a mí me gustaría saber si usted también 
considera –hablemos de manifestaciones–, si usted considera 
que la manifestación del pasado viernes de las personas con 
discapacidad y sus familiares es un fracaso estrepitoso . Dicen 
que desde noviembre ustedes no les han pagado . En el centro 
de Silos de Burjassot, 60 .000 euros han tenido que adelantar 
los familiares para poder pagar a los profesionales .  

Ustedes no pagan a los profesionales de la discapacidad, han 
sacado a los profesores y a todos los cuidadores de menores 
a la calle . ¿Eso es un fracaso estrepitoso? Le pregunto . ¿Usted 
considera que estas manifestaciones son un fracaso estre-
pitoso? Y, en ese caso, ¿de quién es el fracaso estrepitoso, 
señor presidente? Los discapacitados vuelven a la calle por 
los impagos del Consell, ¿y esto es un fracaso estrepitoso? Y, 
en ese caso, ¿de quién es el fracaso estrepitoso?

Señor presidente, 40 .000 valencianos llevan dos años de 
espera a que se evalúa su discapacidad, 72 .000 en toda la 
Comunidad Valenciana . ¿Esto es un fracaso estrepitoso? Y, en 
ese caso, ¿de quién es ese fracaso estrepitoso?

Señor presidente, esas 40 .000 personas, las personas que 
tienen pendientes la evaluación de la discapacidad, los niños 
TEA que están en colapso para su tratamiento, ¿de quién, 
señor presidente, de quién en este caso es el fracaso estrepi-
toso? (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyoria . 

Contestarà la vicepresidenta del Consell, l’escoltarem amb el 
mateix silenci i respecte que s’ha tingut en la formulació de la 
pregunta . 

Quan vosté vullga, vicepresidenta. 

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

Gràcies, senyor president . 

Senyora Català, la veritat és que vostés, vostés parlen de 
discapacitat, de dependència, o sobre qualsevol cosa que 
haja de vore en polítiques socials, sens dubte fa bona eixa 
frase de «per a vore coses en el món» .

Mire, els centres de valoració tenen una dificultat, la tenen, 
des de fa 15 anys, com va dir el president de Cocemfe . En 

l’últim mes s’ha fet el doble de valoracions que el mes ante-
rior . ¿Per què? Perquè hem reforçat en sis els equips de valo-
ració, perquè estem fent acords en sanitat universal perquè 
puguen valorar també els metges del Sistema Valencià de 
Salut .

Miren, els centres ocupacionals han cobrat el mes de novem-
bre i s’ha emés el confirming del mes de desembre . Només, 
només es deu el mes de gener. ¡Un mes, senyora Català! 
Vostés estigueren fins a un any sense pagar als centres 
ocupacionals . (Aplaudiments) ¡Un mes, senyora Catalá!

I mire, no només això, sinó que el 80% d’estos centres s’han 
acollit a la solució que hem posat damunt de la taula que és 
la línia de finançament de l’Institut Valencià de Finances; 
Institut Valencià de Finances que vostés utilitzaven per a 
furtar i nosaltres utilitzem per a fer línies de crèdit en la 
discapacitat . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies, senyora presidenta . 

Senyories, continuarem amb la sessió de control . 

Ara, la pregunta que formula, en nom del Grup Parlamentari 
Compromís, el síndic Fran Ferri, síndic del grup, escoltarem…

El senyor Ferri Fayos:

Gràcies, senyor president . 

Senyor president, hui, des de Compromís volem conéixer 
quines són les línies de treball del Consell per a continuar 
avançant en els drets dels valencians i les valencianes davant 
d’aquells que volen retallar-los. I és que estos dies s’ha confir-
mat, ¿no?, com el Partit Popular es dedicava a furtar-nos a 
mans plenes .

I és important saber quins són els referents per al Partit 
Popular i els de la dreta perquè el 12 de gener de 2019 
n’hi ha un titular que diu: «Casado reivindica Camps y a 
Zaplana, y cree que el PP devolverá el futuro a la Comunitat 
Valenciana .» Señor Pablo Casado, devuelvan ustedes el 
dinero que nosotros nos encargaremos de nuestro futuro . 
(Aplaudiments)

És una molt mala notícia per als valencianes que les tres 
dretes es posen d’acord que el seu únic objectiu és retroce-
dir en drets, en desfer les polítiques del Consell i en tornar al 
passat . Als valencians ens ha constat molt fugir d’eixe passat, 
acabar amb eixos anys de corrupció, de saqueig i de retalla-
des . Som conscients que encara ens queda molt per fer i molt 
per millorar . Han sigut només quatre anys, en quatre anys no 
es pot fer tot però és pot fer molt, com hem demostrat; hem 
demostrat que s’ha fet molt, hem fet molt per a millorar el dia 
a dia de la gent mentre altres es dediquen a crear conflictes i 
a dividir . 

Este govern ha millorat la vida dels meus vulnerables . Les 
persones trans i les persones LGTBI hem vist com, per fi, 
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un govern s’ha preguntat pels nostres drets . Hem vist com, 
per fi, s’ha dedicat a educar en igualtat i en convivència per 
acabar amb les discriminacions i les agressions que patim dia 
a dia. En definitiva, s’ha treballat pels nostres drets humans. 

I, en estes Corts, ho hem fet aprovant les lleis que portava la 
vicepresidenta Oltra amb el vot a favor dels grups del botà-
nic i també de Ciudadanos, amb un bon treball dels diputats 
Emilio Argüeso o Mercedes Ventura . Unes lleis que molesten 
a la ultradreta que ha posat en la diana totes les mesures que 
ens han permés viure millorar . I ja sabem que alguns estan 
més a prop de les lleis de peligrosidad social del franquisme 
que de les lleis d’igualtat del botànic . (Aplaudiments)

I ¿saben què ens sap greu? Que el mateix dia que l’extremadreta 
masclista, homòfoba i antivalenciana presentava la seua 
proposta d’acabar amb tots estos avanços, eixe mateix dia el 
Partit Popular i Ciudadanos anunciaven que anirien amb ells de 
la maneta a una manifestació . (Aplaudiments) 

Però, ¿sap que és el pitjor, senyor president? Que algú de 
Ciudadanos va pensar que eixa manifestació els feia perdre 
vots, i diumenge van col·locar darrer d’Albert Rivera, en la 
zona de premsa, un parell de banderes, una LGTBI i una del 
moviment trans, perquè isqueren amb Rivera en la tele .

Senyor president, el moviment LGTBI és plural i generós i 
accepta a aquells que, com Albert Rivera que, quan calia aprovar 
la llei de matrimoni igualitari, va dir que generava tensiones inne-
cesarias, però benvinguts siguen aquells que canvien d’opinió . 

Però, ¿sap el que no podem acceptar moltes persones LGTBI? 
Que usen les nostres banderes d’attrezzo per a dissimu-
lar que s’estan manifestant amb la dreta homòfoba (aplaudi-
ments), amb la ultradreta homòfoba . Si no volen encoratjar 
l’homofòbia no vagen de la manera de VOX; si no volen enco-
ratjar la transfòbia, no pacten amb VOX . Això és el que neces-
sitem i no postureo . 

I, sobretot, tinguen una cosa clara: ni les banderes, ni els 
drets LGTBI són de quita y pon . O s’està en VOX, com algu-
nes estaven el diumenge, o s’està en les persones LGTBI . 
(Aplaudiments) S’ha de triar. ¡No valen mitges tintes! ¡No 
valen mitges tintes! La nostra dignitat, la nostra seguretat, 
amb la nostra seguretat no es juga . (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyories, per favor . 

Senyories . (Veus)

El senyor Ferri Fayos:

De la mateixa manera…

El senyor president:

Un segon, senyor Ferri, un segon, senyor Ferri . (Esbronc)

Senyories, demane silenci . Tots els oradors han tingut silenci, 
tots els oradors han tingut silenci de la cambra excepte el 
senyor Ferri . 

Demane silenci i respecte per a la intervenció a la pregunta 
al senyor Ferri . I s’ha dirigit a esta banca és perquè estaven 
cridant-li . (Veus i aplaudiments)  I demane silenci i respecte . 
¡Ja està bé!

Disculpe la interrupció, senyor Ferri . 

El senyor Ferri Fayos:

Gràcies, senyor president . 

El senyor president:

¡Demane silenci i respecte!, ¡demane silenci i respecte!

El senyor Ferri Fayos:

Gràcies, senyor president . 

El senyor president:

Disculpe la interrupció, senyoria . 

El senyor Ferri Fayos:

De la mateixa manera, senyor president, o s’està amb les 
dones i amb les víctimes de la violència masclista o s’està amb 
aquells que volen acabar amb totes les polítiques que llui-
ten contra el masclisme . O s’està amb l’autonomia valenciana 
o s’està amb aquells que la seua primera proposta ha sigut 
acabar amb la nostra autonomia, això sí, les diputacions que 
continuen perquè –com segons diuen– con Franco funciona-
ban muy bien . 

I què vol dir defensar el nostre autogovern, vol dir que 
mentre en altres territoris els malalts d’hepatitis C no tenen 
recursos i estan condemnats a morir, ací se’ls paga el seu 
tractament . Això és el nostre autogovern . 

Autogovern valencià vol dir que mentre en altres territo-
ris (aplaudiments) les famílies han de pagar el llibres dels 
seus xiquets, ací n’hi ha un programa que es diu Xarxa llibres 
perquè no hagen de pagar per eixos llibres .

Autogovern valencià vol dir que mentre Rajoy imposava el 
copagament, ací el Consell acabava amb el copagament per a 
pensionistes, desocupats i dependents . 

Autogovern valencià vol dir, en definitiva, que mentre alguns 
partits fantasiegen amb un pacte dretes, els valencians 
podrem continuar treballant pels nostres drets . 
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Nosaltres, com deia el poeta, greument hem escollit, planta-
rem cara a l’odi, plantarem cara a l’homofòbia, plantarem cara 
al masclisme, i plantarem cara a aquells que volen que torne un 
règim corrupte, i ho farem amb la bandera de l’alegria, amb la 
bandera de la diversitat, amb la bandera de les polítiques que 
han millorat la vida de la gent, i estic segur, senyor president, 
que la gran majoria de valencians i valencianes també ho farà . 

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

President del Consell . (Veus)

Senyories, escoltarem en silenci la resposta del president 
del Consell al síndic del Grup Compromís . Reclame el mateix 
silenci que han tingut tots els oradors, tots els oradors .

El senyor president del Consell:

Moltes gràcies, senyor president . 

Per distendre, potser necessitem un relator (rialles), ¿sap per a 
què? Per a testificar qui és el que crida. (Aplaudiments) Però, bé .

Mire, senyor Ferri (veus),…

El senyor president:

Senyor Fernando Delgado, per favor, ¡no interrompem!

El senyor president del Consell:

 . . .mire, efectivament este govern va vindre a intentar millo-
rar una situació de la Comunitat Valenciana que estava en 
un estat d’emergència . El primer pressupost: intentar resca-
tar les persones que estaven en greus dificultats, que avui, 
malauradament, encara n’hi ha moltes en greus dificultats. 
Per tant, ni un moment de triomfalisme perquè no és així .

Ara, és evident, és que és obvi, és que ningú pot discutir, 
excepte els que evidentment van a discutir-ho tot, però és 
que la realitat és que tots els indicadors econòmics i socials 
han millorar a la Comunitat Valenciana en este temps .

Per tant, és evident que el trajecte emprés sobretot el que vol 
és defensar la dignitat de les persones, els drets de les perso-
nes, que no es mire mai més al pitjor passat que va viure esta 
comunitat, esta terra, i no tornar a posar en qüestió drets que 
han sigut ja drets assolits per la gran majoria, i això no es pot 
tornar a posar en qüestió . I ningú, i té raó vosté, ningú es pot 
seure al costat d’algú que vol tornar a discriminar (aplaudi-
ments), que vol acabar amb la igualtat de les persones. ¡No és 
possible! ¡No és possible! Eixe és un element fonamental.

Mire, Espanya, en el seu conjunt, ha estat el país que més 
ha avançat en qüestions fonamentals, vam ser referència 

en el matrimoni gai, en el matrimoni de persones del mateix 
sexe, i en tot el món es va admirar la posició espanyola . I, ara, 
això és una qüestió absolutament assolida, fins i tot aquells 
que van fer manifestacions amb grans banderes, més grans, 
i més manifestants que ara, també van estar en contra . 
(Aplaudiments) I, ara, afortunadament, la societat ja ho veu 
perquè és veritat, perquè és aixina, perquè això ha sigut un 
dret assolit .

Ara bé, hem de ser conscients que els drets es poden perdre, 
¡clar que sí!, hem de ser conscients. La democràcia no és irre-
versible, malauradament és així, ho hem vist moltes vegades . 
Fa un segle ningú pensava el que podia passar . I, realment, 
hem de ser conscients de l’extraordinària responsabilitat que 
tenim tots .

Per això, no es poden utilitzar les banderes per tapar la 
corrupció (aplaudiments), per això no es poden utilitzar les 
banderes, ni l’espanyola, ni la catalana, cap bandera per tapar 
la corrupció . (Aplaudiments) Per això . . . Les banderes són per 
a unir, no per a separar, no per a fracturar, (aplaudiments) 
perquè si no les banderes no servixen per a res .

Mire, la societat valenciana ha millorat en termes econòmics, 
en la gestió econòmica i, també, en tot allò que ha de vore 
amb les polítiques socials . I vull fer referència, abans s’ha dit, 
s’ha posat en dubte, per exemple, la presència de la vicepre-
sidenta en una fira del calcer, però és que nosaltres, eviden-
tment, estem recolzant els sectors econòmics valencians 
allò on necessiten la presència del govern valencià . I això no 
és un fet criticable; és tot el contrari . El que haurien de fer 
és, precisament, allò que demanen els sectors empresarials, 
que els acompanyem a les missions comercials, com hem fet 
i com, evidentment, l’altre dia la cambra de comerç en una 
trobada que vam estar amb el conseller van explicitar públi-
cament, els empresaris, el suport a les accions d’este govern .

Per tant, la Comunitat Valenciana està en un procés de 
normalització, d’estabilitat, de democràcia, de diàleg, 
d’honradesa . I eixe és el camí en què hem de continuar, 
perquè, efectivament, no es pot tornar arrere . Tornar arrere 
seria tornar que eixes persones de l’hepatitis C, quan ja exis-
tia el medicament no tingueren medicament . Això és el que 
passava . O tornaria a haver 1 .200 .000 persones que en estos 
moments estan lliures de pagar el copagament, tornarien a 
haver de pagar . Això és del que es tracta . No es tracta d’una 
altra cosa . Es tracta d’això . Es tracta, simplement, d’avançar 
en la dignitat de tots i de totes .

I el primer que pot fer un govern . . ., i estimar esta terra, esti-
mar la Comunitat Valenciana, és no robar .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

El senyor president:

Moltes gràcies .

Continuarem amb la sessió de control . Ara, amb la pregunta 
que formula, en nom del Grup Parlamentari Podemos-
Podem, el síndic Antonio Estañ .

Senyoria, quan vosté vullga .


