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Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 25 de
novembre de 2021. Comença la sessió a les 10 hores i 4
minuts. Presideix el president de les Corts Valencianes,
senyor Enric Morera i Català. Sessió plenària número 51.
Segona i darrera reunió.

El senyor president de les Corts Valencianes:
Molt bon dia, senyories.
Moltes gràcies als mitjans gràfics. (Pausa)
Molt bon dia, senyories.
S’obri la sessió. (El president colpeja amb la maceta)

Minut de silenci per totes les víctimes i, especialment, de la
violència exercida contra les dones

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, com tots vostés saben, hui és el dia, proclamat
per Nacions Unides, de dia de violència contra les dones. Per
a contribuir i significar-nos en este dia tan especial d’eliminació de la violència contra les dones, i per a lluitar contra
tot tipus de violències, els demane que guardem un minut
respectuós de silenci per totes les víctimes i, especialment,
de la violència exercida contra les dones.
(La cambra guarda un minut de silenci)
Moltes gràcies, senyories.

Compareixença del president del Consell per a respondre les
preguntes d’interès general per a la Comunitat Valenciana,
formulades pels grups parlamentaris

El senyor president de les Corts Valencianes:
Punt 11 de l’ordre del dia, compareixença del president del
Consell per a respondre a les preguntes d’interés general per
a la Comunitat Valenciana, formulades pels grups parlamentaris. Coneixen el procediment.
Sense més dilació, done la paraula a la síndica del Grup
Parlamentari Popular, la il·lustre diputada María José Catalá.
La senyora Catalá Verdet:

Pàg. 4876
Hoy, día 25 de noviembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, lo primero que debemos hacer en estas Cortes es trasladar todo el cariño, y así
lo hacemos desde el Grupo Parlamentario Popular, a las
familias de las 37 mujeres víctimas de violencia de género
este año, concretamente, con, digamos más énfasis, a las
tres de ellas que son valencianas, que son de la comunidad. (Aplaudiments) Un mensaje de apoyo y fuerza a todas
las mujeres que sufren violencia, también a las niñas que
son víctima de violencia machista y luchan para salir de esta
pesadilla.
Hay muchas cuestiones, muchos valencianos..., señor Puig,
muchas necesidades en este momento, muchas formas de
defender los intereses de los valencianos, pero pienso que
hoy es un día en el cual tenemos que prestar especial atención sobre estas personas que sufren violencia, las mujeres
que sufren violencia, las niñas que sufren violencia. Y, sobre
todo, sobre todas las cuestiones vinculadas con esta lacra
que entre todos debemos erradicar.
Mire, tenemos una situación, un diagnóstico que, desde
luego, es preocupante en esta comunidad. Somos la segunda
autonomía con más víctimas adolescentes de violencia de
género y estamos a la cabeza de España en delitos sexuales, prácticamente cada día hay seis delitos sexuales en
esta comunidad. Pero no solo eso, sino que los menores
sufren especialmente en esta tierra. 175 menores de edad
se encuentran atendidas en el sistema de protección y han
sufrido algún tipo de abuso en el último año. El 72 % de
estas menores están en acogimiento residencial y eran mujeres. ¿Quién está protegiendo a los menores tutelados en
este momento? El Síndic de Greuges lleva tiempo diciéndole a la señora Oltra que elabore la estrategia autonómica
de erradicación de la violencia sobre la infancia y sobre la
adolescencia. Es una absoluta necesidad.
Y, mire, en un día como hoy, yo tengo que preguntarle, y me
gustaría que no se pusiera usted de perfil, ¿qué piensa y en qué
está trabajando su Consell para intentar minimizar este impacto,
especialmente sobre las niñas de catorce a diecisiete años que
son víctimas de violencia? ¿Qué piensa usted sobre la atención
de las víctimas de violencia que son menores, que son tutelados?
Y, sobre todo, si usted considera que en este contexto es
permisible que ustedes señalen, criminalicen a los médicos,
ginecólogos y obstetras, acusándolos de violencia machista a
través de una nefasta y terrible enmienda que han presentado
ustedes, (aplaudiments) en la cual les señalan como si fueran
posibles..., bueno, practicantes de esa violencia de género.
Cuando lo único que hacen es desarrollar su buen trabajo y su
profesión, y salvar vidas, entre ellas las de mujeres y los niños
que desde luego nacen todos los días en esta comunidad.
Hay una cosa que sí es violencia sobre las mujeres y sí es
violencia, que son lo que sufren las menores y los menores,
especialmente los menores tutelados. Y una cosa que no es
violencia, que es la violencia obstétrica que ustedes se han
inventado, en esa manipulación del lenguaje a la que nos
tienen tan habituados.

Molt bon dia.

Así que me gustaría, señor president, saber su posición, su
opinión sobre estas dos cuestiones.

Muy buenos días, señor president, miembros del Consell.

Muchas gracias. (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada formulada la pregunta, correspon al president
del Consell contestar a esta pregunta de control.
Té la paraula el president del Consell.

El senyor president del Consell:

Pàg. 4877
molt bona. Eixes són les dades, eixes són les realitats del que
opinen els valencians i les valencianes.
Per altra banda, he de dir que el Consell defensarà ara i
sempre els interessos dels valencians. I, en eixe sentit, vull
dir-li que, sense anar més lluny, ahir mateix vam estar a
Brussel·les, amb tot el sector unit, feia molt de temps que no
estava tan unit el sector agrari, per tal de defensar els legítims drets de la taronja valenciana. Això hem fet i això continuarem fent en cada sector.

Molt bon dia, senyor president.

I no li càpiga el menor dubte, aquells que nosaltres prioritzarem sempre en l’acció de govern seran les persones que
tenen més dificultats.

Molt bon dia, senyories.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Senyora Catalá. Efectivament, la defensa, en relació amb la
seua pregunta, la defensa dels interessos valencians és hui
fonamentalment defensar la vida de les valencianes.

El senyor president de les Corts Valencianes:

Vull expressar el rebuig del Consell al terrorisme masclista, en
este dia internacional contra la violència de gènere. La societat valenciana ha avançat molt en el camí de la igualtat entre
homes i dones. Tanmateix, hi ha una derrota col·lectiva quan
assassinen dones, quan les violen, quan les maltracten, quan
les assetgen, quan les controlen. El masclisme, que és qui
ideològicament sustenta la violència de gènere, és el pitjor
rostre de la societat. Una pandèmia destructiva, 139 dones
valencianes assassinades des de 2003. Hui, milers de dones
valencianes passaran este dia amb dolor, amb impotència,
amb patiment, amb soledat. Hem de posar-nos totes i tots en
la seua pell i reaccionar amb contundència. Sense divisions,
sense passos arrere, sense relativisme que costa vides.

Moltes gràcies, president.

Per això, cal dir, alt i clar, que ja n’hi ha prou de maltractaments, (aplaudiments) que la societat valenciana està unida i
que no apartarà la mirada.

Soy conocedora de su visita ayer a Bruselas. No sé si tuvo la
oportunidad de poder abordar la investigación que se va a
abrir en el comité de peticiones por la gestión de la señora
Oltra de los centros de menores tutelados, y si tiene alguna
opinión al respecto de esta cuestión. (Aplaudiments) Más
allá de la defensa que usted hizo ayer, que me parece muy
importante, no le digo lo contrario, creo que sobre esta
cuestión, en un día como hoy, usted debería pronunciarse.

Senyoria, vosté plantejava la defensa dels interessos i les
necessitats dels valencians, això és el que em plantejava en
la seua pregunta. Tanmateix, respecte a les reflexions que
ha fet, inicialment ja li vull dir que demà el Consell de la
Generalitat aprovarà l’estratègia d’infantesa i adolescència. I,
a través d’eixa estratègia, el que anem a fer és posar tots els
mitjans disponibles per part de la Generalitat, no només per
part d’una conselleria, del conjunt del govern valencià per a
atendre aquells que són més febles i que tenen més dificultats davant de la vida. Per a això va nàixer este govern i per a
això continuarà treballant.
I, en relació amb la seua pregunta, original, la pregunta
formulada respecte a quina és la valoració que fa el Consell
dels interessos i les necessitats dels valencians, he de dir-li
que en la resposta a esta pregunta no és rellevant quina
opinió té el Consell, el que és rellevant és quina opinió tenen
els ciutadans. I, respecte a les grans qüestions que n’hi han
plantejades en estos moments en la ciutadania valenciana,
dos de cada tres valencians consideren molt bona o bona la
gestió que ha fet el Consell davant la COVID, la crisi de la
COVID, en aspecte de recomanacions sanitàries i mesures
de prevenció. Més del 71 % reconeix l’esforç que s’ha fet en
la societat valenciana per a la vacunació. També són majoria
els valencians que consideren que l’atenció sanitària rebuda
en hospitals i centres d’atenció primària ha estat bona o

Una vegada escoltada la resposta, continuarem amb la
formulació de pregunta per part de la síndica del Grup
Parlamentari Popular, la il·lustre diputada María José Catalá.

La senyora Catalá Verdet:
Gràcies, senyor president.
Gracias, señor Puig, por su respuesta.

Mire, anuncia usted que mañana se aprueba la estrategia de
infancia y adolescencia. Pero, mire, le diré una cosa: no hay
una partida específica en su presupuesto para el año que
viene para financiar esa estrategia. Ni un euro, cero euros.
O sea, usted mañana lo que va a hacer es aprobar una estrategia que tiene cero euros para el año que viene, (aplaudiments) y eso es lo que va a hacer usted mañana.
Pero no solo se trata de eso, se trata de que han pagado cero
euros para viviendas de mujeres, han pagado cero euros para las
becas de inserción profesional para mujeres y en el programa de
fomento de la igualdad han ejecutado el 1,3 %, solo 5.200 euros.
Mire, no se ha pronunciado usted tampoco sobre el tema de
la violencia obstétrica, a mí me gustaría escucharle a usted.
Porque, miren, ustedes se dejan llevar por Bildu, por los
nacionalistas, por Compromís y Podemos en ese falso feminismo que desde luego están desarrollando y que no es,
desde luego, lo que necesitan las mujeres que son víctimas
de violencia en este momento. Un supuesto feminismo que
no condena la violencia cuando les afecta a una de las suyas.
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Un falso feminismo que da alcaldías a quien apoya la violencia machista, como en Catadau. Un feminismo excluyente que
reparte carnés, cuando en verdad práctica vergüenzas. Ese
feminismo cree que criminaliza a médicos, obstetras, matronas, enfermeros, ATS y todos los que están salvando vidas
todos los días en este momento en la sanidad valenciana...
El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyoria...
La senyora Catalá Verdet:
...cuando hay un parto.
Señor Puig, ponerse de perfil no es una respuesta, ese es el
peor discurso negacionista. Usted tiene que pronunciarse
sobre esas dos cuestiones y me gustaría que lo hiciera.
Espero eso de usted, no espero menos. Menores tutelados
y protección de los menores en residencias y, sobre todo,
médicos...

Pàg. 4878
atendre allò que als valencians i valencianes, en estos moments,
els preocupa més, que és el treball? No és atendre els interessos dels valencians que 1.986.284 persones estiguen afiliades
a la seguretat social? No és defensar els interessos dels valencians i de les valencianes que el 92,7 % dels valencians estiguen en estos moments vacunats? No és defensar els interessos dels valencians i de les valencianes que la dependència haja
augmentat de 41.000 persones que hi havien en l’any 2015 a
que hi hagen 118.000 persones? Això no és defensar els interessos dels valencians i de les valencianes? (Aplaudiments)
Mire, respecte a allò que més els preocupa als valencians, que
és l’ocupació, vull dir-li que som la comunitat que ha generat
més ocupació des de l’any 2015, un augment del 20,5 %. Això
és el que més preocupa als valencians i les valencianes, i això és
el que està fent este govern.
Vosté un dia podem parlar també del que va ser el seu pas
per eixa conselleria, de la responsabilitat de la..., ja no de la
d’educació, que és més coneguda, també va ser responsable d’ocupació. Per cert, la taxa d’atur en aquell moment va
passar, en el seu mandat, del 24 % al 27 %. Però, bé, a cada
un se’l coneix pels seus fets.

La senyora Catalá Verdet:

Mire, nosaltres el que anem és a continuar fent polítiques transversals per a allò que és la defensa de la igualtat de dones i homes, i és el que hem fet i continuarem
fent. I continuarem treballant per tal que els menors estiguen assistits de la manera més digna possible, per això
s’han multiplicat els recursos i es continuaran multiplicant. I
l’estratègia estarà present en totes les àrees del Consell, no
només estarà present en una conselleria.

...ATS, sanitarios y todos los que están sufriendo...

Mire... (Veus)

El senyor president de les Corts Valencianes:

El senyor president de les Corts Valencianes:

Moltes gràcies, senyoria.

Un segon, president.

La senyora Catalá Verdet:

Senyor Caballero, no està vosté en l’ús de la paraula. Està
interrompent. Està interrompent.

...su señalamiento como violencia obstétrica, señor Puig.
(Aplaudiments)

El senyor president del Consell:

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Una vegada formulades al complet les qüestions que s’han
formulat, correspon al president del Consell contestar. Done
la paraula al president del Consell perquè puga respondre a la
portaveu, síndica del Grup Parlamentari Popular.
El senyor president del Consell:
Moltes gràcies, senyora Catalá.
Senyor president.
Què és defensar els interessos dels valencians i les valencianes?
No és defensar els interessos dels valencians i les valencianes

Per al seu coneiximent... (Veus) Per al seu coneiximent, conteste a
allò que em pregunta, segons el reglament, segons el reglament,
(aplaudiments) la síndica del Grup Parlamentari Popular. I tinguen
un mínim de respecte! Que no té cap respecte a la gent, ni als
ciutadans ni a la cambra! Tinguen respecte. (Aplaudiments)
A més a més, vull anunciar que, en el que és l’exercici de les
competències, ja també en l’escletxa, que li correspon més
directament..., la bretxa salarial, que li correspon més directament al govern, ja hi ha un acord amb els sindicats, amb sis
milions en els pressupostos, per tal d’aconseguir, també en
l’àmbit públic, aconseguir la igualtat entre dones i hòmens.
Aixina continuarem treballant, en tots els àmbits. Perquè hi
ha una qüestió fonamental, que és la dignitat de les persones. I, per a garantir la dignitat de les persones, el fet fonamental és la igualtat entre dones i hòmens.
Gràcies. (Aplaudiments)
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El senyor president de les Corts Valencianes:

Pàg. 4879

Senyories, escoltarem la pregunta de l’il·lustre diputat José
Juan Zaplana. Quan vosté vullga, senyoria.

Dona 24 hores no puga atendre una persona que ve d’un país
estranger, on li han fet un desacato, i acompanyar-la psicològicament, i que la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública,
a través dels seus magnífics professionals, repare físicament i
nosaltres, en les nostres oficines, puguem reparar psicològicament (veus) el que se li haja fet a eixa dona?

El senyor Zaplana López:

El senyor president de les Corts Valencianes:

En un día como hoy, señor Puig, ya hemos comprobado con
su actitud cobarde que tiene usted un papelón. (Mostra un
document) Este, la enmienda 44.014, firmada por su partido,
el Partido Socialista. Y un voto, el que ustedes realizarán esta
mañana sobre la regulación legal de la violencia obstétrica.

Senyories.

Moltes gràcies, president.

Estas dos iniciativas, supuestamente para proteger a unas
mujeres, están criminalizando a otras muchas en el ejercicio de
su profesión, y esto tiene consecuencias muy negativas entre
las mujeres y los profesionales que las atienden. Porque esos
profesionales no solamente atienden a las mujeres en el parto,
las acompañan durante toda su vida, en tratamientos de fertilidad, en la menopausia y en cáncer, entre otras patologías. Y
son también un elemento clave en la detección y protección de
mujeres víctimas de violencia, y para esto es clave la confianza.
Y usted no solo no protege a esas sanitarias, sino que las cuestiona poniendo en duda su profesionalidad.
¿Esto es defender los intereses de los valencianos, señor
Puig? Usted sigue con una actitud pusilánime, justificando
que son peajes que tiene que pagar a la extrema izquierda
con la que gobierna.
Y yo le pregunto, ¿va a actuar contundentemente, votando
hoy en contra de este nuevo aquelarre, y retirando de inmediato esta enmienda de su grupo sobre la violencia obstétrica, señor presidente? (Aplaudiments)

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
Vosté no entén això? ¿Vosté no podria tindre una mirada un
poquet menys etnocèntrica i adonar-se’n que pels centres
Dona 24 Hores passen molt tipus de dones, moltes d’elles
que venen de l’estranger, amb mutilació genital femenina?
Que no vol dir que es faça en este país!, (veus) però...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories, per favor.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
...també està en la llei. Però, anem a vore...

El senyor president de les Corts Valencianes:
El senyor president de les Corts Valencianes:

Senyories!

Moltes gràcies, senyoria.
Contestarà la vicepresidenta del Consell. Quan vosté vullga,
vicepresidenta.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
Gràcies, senyor president.
Mire, senyor Zaplana. Jo supose que vostés viuen al marge
del que és la legalitat internacional, del que és el Consell
d’Europa, del que és l’Organització Mundial de la Salut... Del
que és el conveni d’Istanbul, que estableix la quantitat de
violències que es donen contra les dones en tot el món.
L’esmena a què vosté fa referència, que ja després de tot el que
vostés estan liant hem estudiat, l’únic que fa és conceptuar com
a víctima d’una possible violència obstètrica a una dona que ha
patit una sèrie de coses. ¿Vosté s’imagina que jo a les oficines

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
...¿vosté entén que quan es parla de matrimonis forçosos
com a un tipus de violència, ningú en el registre civil espanyol es posa en armes de guerra perquè això passa...

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies...

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
...en este món? Vosté ho entén?
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Doncs d’això es tracta, simplement d’això és tracta. No
traguen vostés d’on no n’hi ha. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
(Veus) Senyories, si interromperen menys, acabarien més
prompte els oradors interromputs sistemàticament en l’ús
de la paraula! Si no interromperen, s’acabaria més prompte.
(Veus) Vosté, senyor Zaplana, ha fet la pregunta sense cap
interrupció. Ho poden aconseguir els altres oradors que
estan contestant? Per favor. Si vosté és el primer que ha
interromput!

El senyor vicepresident segon de les Corts Valencianes:
Però dona el mateix temps, Enric. (Adreçant-se al president)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Donaré el mateix temps si no interrompen.
I demane silenci i respecte per a l’oradora que ara està en
l’ús de la paraula, la il·lustre diputada Elena Bastidas.

La senyora Bastidas Bono:

Pàg. 4880
El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies, senyoria.
Sí, senyories. Demanaré el mateix silenci i respecte que
han tingut per a la il·lustre diputada Elena Bastidas per a la
contestació.
Té la paraula la vicepresidenta del Consell.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
Bé, la pregunta en concret, òbviament, no soc jo la que l’ha
de respondre.
Però, en tot cas, si les insidies que vostés no paren de llançar,
que és sobre la suposada desprotecció, venen ací a parlar, per
exemple, de criminalitzar un sector per la qüestió d’incorporar
el conveni d’Istanbul a la llei de la violència contra les dones,
però vostés estan criminalitzant tot un sector de la psicologia, dels pericials, de l’atenció, dels educadors i educadores de
l’atenció en el sistema de menors.
Veuen vostés la seua contradicció constant? Vostés venen ací
a dir que s’està criminalitzant, quan els únics que estan criminalitzant els educadors, els professionals de la psicologia, els
policies de la unitat adscrita, (veus) a tot el món... Als funcionaris que treballen en la conselleria d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, a tot el món, no paren vostés de criminalitzar
simplement perquè no tenen arguments polítics... (Veus)

Muchas gracias, señor presidente.
Mirar hacia otro lado, señor president, nunca ha sido defender los intereses de los valencianos. (Aplaudiments)
Pero, mire, hoy es el día 25 de noviembre y todos y todas nos
unimos, aquí dentro y allí fuera, para denunciar y visibilizar la
violencia contra las mujeres, en todas sus expresiones, y también
para reflexionar las mejores herramientas para erradicarla.
Una de ellas debería ser lanzar mensajes claros de que en esta
batalla estamos todos sin matices, sin adversativas, sin negarse
a abrir las ventanas ante cualquier duda, especialmente desde
la Generalitat Valenciana. Pero aquí ustedes se han negado por
dos veces a crear una comisión de investigación en el caso de
una niña tutelada de la que abusó sexualmente un educador y
que la justicia señaló desprotección y humillación.
Ustedes han dejado que este asunto tenga que ser investigado
en la Unión Europea y aquí no se quiso investigar, y se permite
que se ataque al síndic y se entorpezca su labor, y aquí no pasa
nada. Sus socios hacen alcalde a un individuo que apoya la
violencia de género, y aquí no pasa nada. Estos son los mensajes hipócritas que no ayudan a esta lucha. Se tapan los ojos y
los oídos, pero no solo eso, es que además también quieren
silenciar a los demás, con amenazas incluidas.
Señor president, ¿a qué espera usted para cesar a la señora
Oltra y lanza el mensaje de que las instituciones están para
proteger a las mujeres y no para proteger a los políticos?
(Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Senyories.

La senyora vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat
i Polítiques Inclusives:
...i estan fent una cacera. Això sí que és una cacera.
Vosté parla d’aquelarre? Ja li ho he dit moltes voltes, sap
vosté què? Que, entre bruixa i inquisidor, jo em quede amb
les bruixes. (Aplaudiments)

El senyor president de les Corts Valencianes:
Moltes gràcies.
Senyories, continuarem amb la sessió de control. Ara, amb
la pregunta que formula l’il·lustre diputat, i síndic del Grup
Parlamentari Compromís, l’il·lustre diputat Fran Ferri.
Senyories, escoltarem la pregunta que formula el síndic del
Grup Parlamentari Compromís.

